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INTERcartelDAG 2012  

L’UN-EN-PLUS 

 

Jacques Lacan zet in de Acte de Fondation van het 

E.F.P. (l'École freudienne de Paris) van 1964 enkele 

richtlijnen uit voor het functioneren van een cartel. Hij 

wijst er o.a. op dat cartels zich dienen te vormen rond 

het verlangen te werken met een bepaalde tekst, niet 

met bepaalde personen. Om een vastlopen te 

vermijden is het tegenaangewezen een cartel 

hiërarchisch te organiseren en is een tijdlimiet van het 

grootste belang. De beperking in de tijd wakkert 

daarenboven het verlangen naar een cartel-voorbij-

het-huidige-cartel aan: l’un-en-plus. Deze 

formulering verwijst echter ook naar een voor Lacan 

onontbeerlijke functie binnen de werking van een 

cartel: die van de plus-un. Deze Interdag wil graag een 

bijzondere aandacht aan deze plus-un functie besteden 

door ze een centrale plek te laten innemen doorheen 

de dag. 

 

Naast getuigenissen uit de cartels laat deze Interdag 

ook ruimte voor verhalen uit het werkveld in de 

breedst mogelijke zin. De keuze voor de nieuwe 

locatie wil dit ruime kader mee onderstrepen. In deze 

tijden van eenzaamheid roepen we op tot ontmoeting. 

Ontmoeting tussen mensen, tussen kliniek en theorie, 

tussen cartel en seminarie, tussen clinici en niet-

clinici, tussen leden van het Gezelschap en niet-leden, 

tussen …. & …. 

 

We hopen er een fijne, inspirerende dag van te maken. 

Naar jaarlijkse gewoonte zal ook deze editie 

omkaderd worden met muziek. Muziek en vertelsels 

én meer. En plus mag lekker eten over de middag niet 

vergeten worden. En mag de dag ook een vervolg 

kennen in de charmante tuin. 

Het GPP heet iedereen warm welkom op deze dag van 

uitwisseling, ontmoeting en bovenal inspiratie tot 

méér. 

 

 

Dennis, Ellen & Tom 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA 

 

9u Onthaal met koffie en koeken en muziek 

(Daisy Varewyck) 

 

9u50 Welkomstwoord-vertelsel 

 

10u Jean-Pierre Van Eeckhout   “Maakt een cartel 

mogelijk dat iedereen met iedereen kan 

samenwerken?" Over overdracht van weten, 

tegenoverdracht en Gezelschap 
 

Elke Roose  “Le dire qui nomme” 

 

Jurgen Declercq  "Van luisteren naar spreken: 

over mijn inschrijving in dit Gezelschap” 
 

Eli Noë  "Rond filosofie en psychoanalyse" 

 

12u Lunch in de Fobie 

 

14u Olaf Mylle  Uit het cartel over Demoulins 
 “Se Passer du père” 

 

Bert De Meulder  “Wij immoralisten”, uit het 

cartel over Nietzsches “Voorbij goed en kwaad” 

 

David Schrans  “Eppur si muove! Kleine Hans 

in de koets met Koyré en Daisne” 
 

15u  Muzikaal intermezzo door Wim Matthys 

 

15u15  Plus-uns aan het woord en slotdiscussie:  

 

Frederik Van Driessche  "Uit het cartel over 

Lacans Sem. X "L'angoisse" 

 

Wim Galle  "Plus ... ou moins?" 

   

Pat Jacops “Het cartel als oorlogsmachine tegen 

de didacticus” 

 
16u30 Optreden van de Poco Loco Swingers in de 

tuin met versnaperingen en bubbels 
 

 

 

 

 

PRAKTISCH 

 
Organisatie en inlichtingen 

Gezelschap voor Psychoanalyse en 

Psychotherapie (GPP) 

Verantwoordelijken cartels:  Dennis Vermeesch, 

Ellen Soetemans & Tom Verhaeghe 

  
Datum  

Zondag 17 juni 2012 van 9.00u tot 16.30u tot … 

 
Plaats 

Aanloophuis Poco Loco 

Lange Violettestraat 209 

O.L.V. Ter Hoye Begijnhof 

9000 Gent 

(Voor een gedetailleerde routebeschrijving: 

www.aanloophuispocoloco.be/index.php/locatie) 

 
Kostprijs 

Gratis 

 
Lunch 

De lunch gaat door in het nabijgelegen restaurant 

met de toepasselijke naam ‘De Fobie’. 

(Brusselsepoortstraat 61, Gent). De prijs bedraagt 

± 17€ (dranken niet inbegrepen). 
 

Let op! 

Graag vooraf reserveren voor de lunch door een 

mail te sturen naar dennis.vermeesch@telenet.be 

(ten laatste tegen vrijdag 8 juni graag). De 

betaling zelf gebeurt ter plekke.  

 

 

mailto:dennis.vermeersch@telenet.be

