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Accreditatie 
Geaccrediteerd door de VPEP (1 punt). 
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7,50 euro   -  leden VPeP 
15 euro      -  niet-leden VPeP 
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Verloren tijd, verdwenen ruimte.  
Psychoanalyse en de behoefte aan verlangzaming en resonantie.

Woensdagavond  
27 november 2019 

 van 19:15 tot 21:30 uur 
   

Apanta Academy 
Prof. Dr. Dorgelolaan 40 

Eindhoven

Thema’s die aan bod komen zijn de 
versnelling van het levenstempo, 
veranderingen in normen, waarden en 
omgangsvormen samenhangend met de 
mensen in de huidige nieuwe tijd, 
digitalisering, klimaatverandering en de 
bedreigingen daarvan alsmede hoe de 
zogenaamde ecopsychoanalyse daarin 
wellicht een hoopvolle reactie kan bieden. 

Over de spreker 
Jos Dirkx is psychiater, psychotherapeut 
en psychoanalyticus.  

Hij is actief  als opleidingsanalyticus bij de 
Nederlandse Psychoanalytische 
Vereniging (NPaV) en (plaatsvervangend) 
hoofdredacteur van het Tijdschrift voor 
Psychoanalyse en haar toepassingen. Hij 
heeft diverse publicaties op zijn naam 
staan. Hij is zelfstandig gevestigd in 
Utrecht. 

Programma 

19.15: Ontvangst 
19:30: Aanvang lezing 
21:30: Einde 

Over de inhoud 
In deze lezing wil ik (Jos Dirkx) ingaan op 
de tijd waarin we leven aan de hand van 
moderne denkers als Sloterdijk, Rosa, 
Harari en Blom die over het geheel 
genomen een tamelijk somber beeld 
schetsen van onze toekomst. Hoe was dit 
ten tijde van Freud? Is er veel veranderd? 
Was het onbehagen in de cultuur ook 
destijds gemeengoed?  Niet alleen Freud 
zelf  heeft hier over geschreven 
bijvoorbeeld in de Toekomst van een 
Illusie, maar ook tijdgenoten en 
cultuurpessimisten als Spengler en 
Ortega. 

Vervolgens zal ik aan de hand van de 
geschetste veranderingen in tijd en ruimte 
laten zien dat de psychoanalyse als 
behandelpraktijk een mogelijk tegenwicht 
kan vormen voor versnelling en verlies 
van een eigen veilige plek. Tenslotte 
probeer ik aan te tonen hoe de 
psychoanalytische theorie een mogelijke 
bijdrage kan leveren aan een beter 
begrijpen van de snel veranderende 
wereld om ons heen. (Het moge duidelijk 
zijn dat hoewel ik een psychoanalytisch 
perspectief  hanteer een dergelijk 
antwoord ook gevonden zou kunnen 
worden bij andere psychotherapie-
vormen.)

Mailinglist 
Deze nieuwsbrief  wordt gestuurd naar leden uit regio Brabant, 
Limburg en Zuid-Holland. Via vpepbrabant@gmail.com kunt u 
zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.
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