
Bijdrage (inclusief koffie & lunch):
75€ / 55€ (donateurs) / 25€ (studenten)  
Inschrijving via mail noodzakelijk: dwingendevrijheid@gmail.com
en storten geldt als definitieve inschrijving
 Accreditering (B) is aangevraagd.
 

Graag overschrijven vòòr 11 november op 
BE62 9791 3316 7261  BIC ARSP BE 22 (Stichting Psychoanalyse & Cultuur)

Gelieve uw naam duidelijk te vermelden
Inlichtingen: dwingendevrijheid@gmail.com

Tinneke Beeckman studeerde moraalwetenschappen en filosofie. Ze is doctor in de moraalwetenschappen. Haar boek Door Spinoza’s lens werd be-
kroond met de Liberales-prijs. In 2015 verscheen Macht en Onmacht, Een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting. Sjef Houppermans 
is senior lecturer Franse literatuur aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de Stichting Psychoanalyse & Cultuur. Mark Kinet is psychiater en hoofd-
redacteur van de reeks Psychoanalytisch Actueel. (www.markkinet.be). Trui Missinne is psychoanalytica van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse, 
met privépraktijk in Brugge en verbonden aan PTC Rustenburg. Yves Petry is één van de meest intrigerende hedendaagse Vlaamse romanschrijvers. Hij 
studeerde wiskunde en filosofie. Hij is ook essayist. Hij schreef o.a. De maagd Marino (Libris en Inktaap prijs) en Liefde bij wijze van spreken. (yvespetry.-
com). Daan Rutten studeerde cultuurwetenschappen en journalistiek in Tilburg en promoveert in Utrecht op Willem Frederik Hermans. David 
Schrans is verbonden aan de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie aan de Ugent, lid van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psycho
therapie, met in privépraktijk in Gent. Jo Smet is psychoanalyticus van de Belgische School voor Psychoanalyse, met privépraktijk en voorzitter van het 
Bibliofiel Genootschap Literarte (www.literarte.be). Katrien Steenhoudt is psychoanalytica en lid van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psycho-
therapie, met privépraktijk in Gent. Trees Traversier is psychoanalytica van de Belgische School voor Psychoanalyse met privé praktijk in Brugge en 
verbonden aan cggz Rivage-Den Zaet in Brussel (treestraversier.weebly.com). Stichtend lid van OU-KI vzw. Frank Vande Veire is filosofiedocent aan 
KASK / School of Arts Gent. Hij schrijft over filosofie, literatuur en kunst. Hij schreef o.a. De geplooide voorstelling. Essays over kunst (Vlaamse Cultuurprijs 
voor Kritiek), en Tussen blinde fascinatie en vrijheid. Het mensbeeld van Slavoy Zizek (proefschrift in 2016).

PROGRAMMA:

Dagvoorzitter : Trees Traversier

09:30-10:00 
ontvangst/koffie

10:00-10:10 
Sjef Houppermans, Inleiding

10:10-10:4010:10-10:40 
Jo Smet, Vrijheid kan je bevrediging schaden.

10.40-11:00 
Mark Kinet, Klinische psychotherapie = 'Word wie je bent!'  

+ (Mission Impossible)³

11:00-11:20 
David Schrans, Is de psychoanalyticus vrij?

11:20-12:0511:20-12:05 
Yves Petry, Lezen maakt vrij. Hoe literatuur onze zin voor uniciteit kan versterken. 

+ interview door Katrien Steenhoudt

12:05-12:45 
discussie met publiek o.l.v. Trui Missinne

12:45-14:00 
lunch

14:00-14:3514:00-14:35 
Tinneke Beeckman, Het 'zelf' als wet. Over Ayn Rand en de almacht van de mens.

14:35-15:00 
pauze

15:00-15:40 
Frank Vande Veire, Jihad en het nihilisme van het ressentiment.

15:40-15:50 
discutdiscutant : Daan Rutten

15:50-16:30 
discussie met publiek o.l.v. David Schrans

16:30-18:00
borrel


