
in samenwerking met het
Gezelschap voor Psychoanalyse & Psychotherapie 

Datum en locatie

woensdag 22 april 2020 van 9u tot 17u
Geuzenhuis 
Kantienberg 9
9000 Gent 

inschrijven 
inschrijven kan op onze website 

kostprijs: 
50 euro
40 euro voor leden GPP
10 euro voor studenten < 26 jaar 
gratis bij volledige inschrijving Vormingsinstituut

over te schrijven op rekeningnummer 
BE64 2900 4608 7852 van Idesça vzw, 
Frans Spaestraat  25, 9000 Gent,  met vermelding:
naam + studiedag televisie            

of contant te betalen bij aankomst

lunch

Middagmaal voor € 17 (drank inbegrepen). Alleen mogelijk 
mits reservering en betaling voor 16 april 2020. Gelieve je 
deelname aan de lunch bij de inschrijving  aan te geven en 
17 euro toe te voegen aan de overschrijving.

Accreditering voor artsen is aangevraagd.

studiedag 22 april 2020

Televisie: 
ZeveN UUR MeT 
JACQUes lACAN

Praktisch 
                     

 BE 90 6528 0963 
4632

Televisie: 
ZeveN UUR  
MeT  
JACQUes  
lACAN

      “Je hoeft slechts mijn Televisie te 
bekijken: ik ben een clown. Neem 
er een voorbeeld aan en imiteer mij 
niet! Het sérieux dat me beroert, is 
de serie die jullie vormen” – aldus 
becommentarieert Lacan zijn eigen 
optreden. Het opzet van de televisie-
uitzending was nochtans eenvoudig: 

de Franse analyticus beantwoordt een aantal vragen. Wat is 
dat toch, het onbewuste? Is genezing een fantasma? Hoe verhoudt 
de psychoanalyse zich tot de psychotherapie en tot de menselijke 
miserie? Valt er van de psychoanalyse iets te verwachten van de 
liefde? Valt er überhaupt iets te verhopen van een analyse? Wat 
kan ik als mens kennen en wat moet ik doen? … Wie de show wil 
zien, komt ondertussen zeer gemakkelijk aan zijn trekken: 
een beetje zoeken op youtube en men vindt algauw Lacans 
Télévision – al dan niet met Engelse of Spaanse ondertiteling.

De essentie ligt echter niet daar. Waar het wel over gaat, 
is dat Lacan voor geen van deze ogenschijnlijk eenvoudige 
vragen wijkt. Integendeel, hij maakt er gebruik van om 
doorheen zeven hoofdstukken simpelweg uit te leggen wat 
psychoanalyse voor hem is. Hij doet dat in een stijl die tegelijk 
lichtvoetig én fundamenteel is, net als het statuut dat hij de 
analytische interpretatie toebedeelt. Op dezelfde manier 
werden hele generaties studenten geïntroduceerd in de 
lacaniaanse psychoanalyse, aan de hand van een commentaar 
op dit beknopte geschrift. Het is ondertussen 30 jaar geleden 
dat Télévision werd vertaald door Julien Quackelbeen.

Lacans antwoord op enkele vragen, de verjaardag van een 
vertaling én het belang dat beide hadden voor heel wat 
mensen die zich laten inspireren door de psychoanalyse: wat 
ons betreft drie uitstekende redenen om er een hele dag aan 
te wijden. Uiteraard kan dit enkel vanuit de vraag wat vandaag 
de inzet is van de psychoanalyse. Dat is dan ook de uitdaging 
die de zeven sprekers aangaan, door elk één hoofdstuk voor 
hun rekening te nemen. Een zinsnede uit Televisie opent telkens 
de poort. Het is aan de sprekers om op een even heldere en 
gefundeerde manier het actuele belang van deze vragen in het 
bijzonder en de psychoanalyse in het algemeen te illustreren 
– en zo de toehoorders te verleiden tot een psychoanalytisch 
parcours. Tegelijk zijn er ook discutanten, om de dialoog op 
gang te trekken: in de voormiddag Eli Noé en Michel Heinis, 
na de middag Marc De Kesel en Erik Mertens. 

Zeven uur met Jacques Lacan dus: moge het een boeiende dag 
worden!

W.G.



Programma 
                     

sPrekers

9u00  
   
9u20 
          
 
9u30 

10u00       

      

10u30

10u50 
 
11u10 

11u40 
 
 

12u10
 
12u45

14u15 

14u45 

15u00 

Onthaal

Verwelkoming tot een clowneske vertoning in zeven 
scènes

Seppe Jacobs 
I. “De dwaling ligt in deze idee te spreken opdat 
idioten me zouden begrijpen”  

Lieven Jonckheere 
II. “Het onbewuste herinnert eraan dat het 
tegengestelde van de zin, die ons in het spreken 
fascineert, de kant van het teken is” 

Discussie 

Koffie

Wim Galle
III. “De psycho hebben overigens niet te protesteren, 
maar te collaboreren. Of ze het nu beseffen of niet, 
dat is wat ze doen.”   

Christian Fierens
IV. “Het genot zelf – het is onmogelijk een energieleer 
van het genot te vestigen”
 
Discussie 

Lunch

David Blomme 
V. “Freud n’a pas dit que le refoulement pro-vienne de 
la répression”  
 
Discussie

Koffie

Seppe Jacobs, lid van het Gezelschap voor Psychoanalyse 
en Psychotherapie (I-AEP), werkzaam in Tsedek vzw en 
voert een psychoanalytische praktijk (Gent).

Lieven Jonckheere, lid van de Kring voor Psychoanalyse 
(NLS), werkzaam aan de Universiteit Gent en voert een 
psychoanalytische praktijk (Gent).

Filip Kolen, lid van het Gezelschap voor Psychoanalyse 
en Psychotherapie (I-AEP), voert een psychoanalytische 
praktijk (Gent).

Erik Mertens, lid van de Kring voor Psychoanalyse (NLS), 
werkzaam in CGGZ Ieper en voert een psychoanalytische 
praktijk (Gent).

Eli Noé, lid van het Gezelschap voor Psychoanalyse en 
Psychotherapie (I-AEP), werkzaam in P.C. Dr. Guislain en 
voert een psychoanalytische praktijk (Gent).

Gertrudis Van de Vijver, lid van het Gezelschap voor 
Psychoanalyse en Psychotherapie (I-AEP), werkzaam 
aan de Universiteit Gent en voert een psychoanalytische 
praktijk (Gent).

15u20  

 

    
15u50 
          
  

16u20

16u50

Gertrudis Van de Vijver 
VI. “Mijn discours aanvaardt de vraag niet naar wat 
men kennen kan, gezien het juist vertrekt van de 
vooronderstelling dat het weten het subject is van 
het onbewuste.”  

Filip Kolen 
VII. “Wat goed geformuleerd wordt, laat zich ook 
helder concipiëren”  

Discussie 

Slotwoord

David Blomme, lid van het Gezelschap voor Psychoanalyse en 
Psychotherapie (I-AEP), voert een psychoanalytische praktijk 
(Brugge).

Marc De Kesel, filosoof, auteur van verschillende boeken op het 
kruispunt van cultuur, religie en psychoanalyse, werkzaam aan 
de Radboud Universiteit (Nijmegen).

Christian Fierens, lid van Le Questionnement Psychanalytique 
en van de Association lacanienne internationale (ALI), voert een 
psychoanalytische praktijk (Tervuren, Brussel).

Wim Galle, lid van het Gezelschap voor Psychoanalyse en 
Psychotherapie (I-AEP), werkzaam in P.C. Gent-Sleidinge en 
voert een psychoanalytische praktijk (Gent).

Michel Heinis, lid van de Association freudienne de Belgique 
(ALI) (vice-président) en voert een psychoanalytische praktijk 
(Schaarbeek).

Organisatie en 
inlichtingen

IDESçA vzw
studiedagen & publicaties

in psychoanalytisch perspectief
Frans Spaestraat 25 | 9000 Gent

www.idesca-vzw.be | info@idesca-vzw.be


