PROGRAMMA

INSCHRIJVEN

Dagvoorzitter: Trees Traversier

PRIJS VOOR DEELNAME

09.30 — Ontvangst en koffie

Participanten 75 euro
Donateurs
55 euro
Studenten
25 euro

10.00 — Sjef Houppermans
		
Verwelkoming
10.10 — Marc de Kesel

		

Een tuin vol genot en tragiek:
Over eros en/in mystiek.

10.40 — Jan Cambien
		
Mystiek in de Kliniek.
11.20 — Pauze
11.40 — Herman Westerink

		
Tintelingen van het lichaam.
		
Over de mystiek van Teresa van Avila.
12.30 — LUNCH
13.45 — Erwin Mortier
		
Moeilijke liefdes duren het langst.

Inclusief koffie, lunch en borrel.
Inschrijving via mail noodzakelijk:
trui.missinne@skynet.be
Storten geldt als definitieve inschrijving.
Graag overschrijven voor 27 november 2021 op
BE62 9791 3316 7261- Stichting Psychoanalyse en
Cultuur. Gelieve uw naam duidelijk te vermelden.
Inlichtingen :
trui.missinne@skynet.be
www.stichtingpsychoanalyseencultuur.eu
Conform de veiligheidsbepalingen.
Indien de studiedag niet fysiek kan plaatsvinden
wordt er een online alternatief aangeboden.
Accreditering (B) is aangevraagd.

Ziek
van
Liefde
Mystiek, erotiek
& psychoanalyse

IN SAMENWERKING MET:

14.35 — Koffie
15.00 — Veerle Fraeters

		

Orewoet. De rol van de liefdesrazernij
in het mystieke narratief van Hadewijch.

15.40 — Delphine Lecompte

		
Zal gedichten voordragen over haar
		
onbeantwoorde liefde voor de
		
bedeesde zeepzieder.
16.00 — Plenaire Discussie
16.45 — Borrel

ZATERDAG
4 december 2021
Bijloke Campus, Gent

Studiedag georganiseerd door de

STICHTING PSYCHOANALYSE & CULTUUR

Liefde, erotiek? Een subtiel spel tussen
minnaar en beminde.
Wie jaagt op wie? Gaat het om
veroveren en bezitten? Of zou het net
andersom kunnen zijn, met ‘verliezen’ en
‘bezeten worden’ als ultiem doel? Het is een
eindeloos eigengereid spel. Niet vreemd dat
men ‘ziek van liefde’ kan worden.
Slechts weinig theorieën hebben
getracht dit fijnzinnig spel in kaart te
brengen. De psychoanalyse is er een van. Zij
noemt de mens door en door erotisch, want
overal komt dit subtiele spel tot uiting, ook in
de relatie van de patiënt met zijn therapeut,
zelfs in de relatie van de mens tot zichzelf.
Het klinkt ons, modernen, vast vreemd
in de oren, maar wanneer Teresa van Avila
het over haar liefde voor God heeft, is het
opnieuw dit subtiele spel dat in het oog
springt. Dat haar liefde God betreft, maken
de eigenzinnige regels waarnaar het luistert
verrassend duidelijk. De liefdespoëzie van
Johannes van het Kruis mag dan vroom
bedoeld zijn, iedere jongen, ieder meisje kan
die vandaag gerust plagiëren als hij zijn of
haar liefste schrijft/appt: succes verzekerd.
Op de studiedag “Ziek van liefde”
laten kenners van de mystieke traditie en
deskundigen in psychoanalyse zich door
elkaar inspireren om toch enigszins vat te
krijgen op het heerlijk onoplosbaar raadsel
van liefde en eros.

DE SPREKERS

TREES TRAVERSIER
Psychologe en lid van de Belgische School voor
Psychoanalyse, werkt in eigen praktijk in Brugge.

SJEF HOUPPERMANS
Senior lecturer Franse literatuur aan de universiteit
Leiden.

MARC DE KESEL
(PhD wijsbegeerte), Radboud Universiteit, Nijmegen.

JAN CAMBIEN
Psychiater, lid van de Belgische School voor
Psychoanalyse, werkt in cgg Andante en in eigen
praktijk in Leuven.

HERMAN WESTERINK
(PhD theologie), Radboud Universiteit, Nijmegen.

DELPHINE LECOMPTE
Vlaamse dichteres. Ze won o.a. de C. Buddinghprijs in
2010 voor haar poëziedebuut De dieren in mij. Laatste
bundel: Vrolijke Verwoestingen (2019)

ERWIN MORTIER
Vlaamse schrijver en dichter. Kreeg vele bekroningen
voor zijn werk. Zijn laatste roman: ‘De onbevlekte’ (2020)

VEERLE FRAETERS
Hoogleraar, Universiteit Antwerpen. Ze is gespecialiseerd in Middelnederlandse Letterkunde.

