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We leven in historische tijden: democratische rechten staan op de helling, 
genieten is verplicht, maar wordt verward met consumeren, neurosen 
hebben plaats moeten ruimen voor angst en depressie, vaders houden 
zich meer dan ooit met hun kinderen bezig, maar zijn wel hun autoriteit 
kwijt. 
En als de cijfers ook maar enige betrouwbaarheid hebben, dan zijn er nog 
nooit zoveel psychologische en psychiatrische problemen geweest als 
tegenwoordig. Daarbij zijn de neurosen naar het achterplan verschoven, 
en zijn het vooral angst, depressive, burn-out en persoonlijkheidstoornis-
sen die de wachtkamer bevolken. Toen Freud in 1930 zijn “Das Unbeha-
gen in der Kultur” schreef, kon hij niet voorzien op welke manier dit 
thema bijna een eeuw later opnieuw actueel zou zijn.
Samen met een aantal eminente ‘scholars’ willen we nadenken over onze 
huidige tijd vanuit het brede psychoanalytische referentiekader. Thema’s 
zoals gezag, genot, psychopathologie, zullen daarbij centraal staan. 
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PAUL MOYAERT studeerde filosofie aan het HIW (KU Leuven) en in Parijs. Hij genoot een klassieke psychoanalyti-
sche vorming bij de Belgische School voor Psychoanalyse. Hij is gewoon hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de 
KU Leuven. Hij publiceerde in 2014 Opboksen tegen het inerte. Over de doodsdrift bij Freud (Vantilt), bekroond met 
de Van Helsdingen prijs, en in het voorjaar van 2017 verschijnt bij dezelfde uitgever Schizofrenie. Zijn actuele 
interesse: Deleuze en de psychoanalyse.

Sprekers

MARC DE KESEL is wetenschappelijk secretaris en senior onderzoeker aan het Titus Brandsma Insituut, Radoud 
Universiteit, Nijmegen. Vanuit filosofisch perspectief doet hij aan onderzoek in domeinen als religie- en mystiekthe-
orie, holocaustreceptie, lacaniaanse theorie en kunst- & cultuurkritiek. Hij publiceerde onder meer: Eros & Ethics. 
Reading Lacan’s Seminar VII; Goden breken. Essays over Monotheïsme; Auschwitz mon amour: Over Shoah, fictie en 
liefde; Žižek; Niets dan liefde. Het vileine wonder van de gift.

DE 'DOOD VAN GOD’ EN DE ‘RELIGIEUZE’ CAPRIOLEN VAN HET HEERSENDE CULTURELE ONBEHAGEN

DOMINIEK HOENS is filosoof en geeft les aan de Erasmushogeschool en de Arteveldehogeschool over filosofie en 
psychologie van de kunst. Daarnaast werkt hij aan een doctoraat over de lacaniaanse formalisering van de 
subject-objectrelatie. Hij publiceerde verschillende artikels, hoofdstukken en geredigeerde boeken over onderwer-
pen die zich op het snijvlak van filosofie, psychoanalyse, politiek, literatuur en kunst situeren. Van het tijdschrift S: 
journal of the circle for lacanian ideology critique is hij co-hoofdredacteur.

NIEMAND IS JOU IETS VERSCHULDIGD

WAT IS GENOT EN HEEFT GENOT ENIGE WAARDE? PLATO EN ARISTOTELES  IN DISCUSSIE MET FREUD EN LACAN.

PAUL VERHAEGHE is van opleiding klinisch psycholoog, van vorming psychoanalyticus. Zijn eerste doctoraat 
(1985) handelde over hysterie, zijn tweede (1992) over psychodiagnostiek. Hij werkt als gewoon hoogleraar aan de 
universiteit van Gent. Sedert 2000 gaat zijn belangstelling vooral naar de invloed van maatschappelijke veranderin-
gen op psychologische en psychiatrische moeilijkheden.

VERVREEMDING, VERDEELDHEID EN MACHT

JASPER FEYAERTS is klinisch psycholoog, doctoraatsonderzoeker aan de vakgroep Psychoanalyse (Gent) en 
studeerde filosofie in Leuven. Zijn doctoraat handelt over de relatie tussen structuralisme, fenomenologie en 
psychoanalyse. Recente publicaties omvatten Madness, subjectivity and the mirror stage: Merleau-Ponty and Lacan; 
How to return to subjectivity?: Natorp, Husserl and Lacan; The logic of appearance: Dennett, phenomenology and 
psychoanalysis. Zijn volgende publicatie betreft de kwestie van eerste-persoons autoriteit en onbewuste expressie. 
KENNIS DIE NIET BESCHERMT: IDEOLOGIE EN ONBEWUSTE

Prijs: € 250
Inschrijvingen: Eline.Trenson@UGent.be
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