
Avondlezing
Ter ere van de pensionering van dr. Guido Walpot

Donderdag 26 september om 19.30 uur

Campus Mechelsestraat
Mechelsestraat 84, 3000 Leuven

In de greep van taal



Wie praat, weerspiegelt niet op een ongebroken wijze de werkelijkheid die 
er is. Hij representeert daarentegen de werkelijkheid door een wereld te 
scheppen die vorm krijgt in een bepaalde taal. Er is geen toegang tot de 
werkelijkheid buiten deze representaties of symbolisaties om. Zijn is zijn 
‘als’, zien is zien ‘als’.
De sociale inbedding van de taal en die van het spreken stelt Antoine Mooij 
centraal. Op fundamentele en ingrijpende wijze wordt het wezen van de 
mens bepaald door de groep, door de Ander, door de taal: ‘hij is in de greep 
daarvan’.
A. Mooi ziet het menselijk tekort als noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaar-
de voor een authentieke levensinvulling. Een tekort dat ingesteld wordt 
juist door de taal en het symbolisatieproces. Een tekort waaromheen  een 
menselijk bestaan zich voltrekt; en waarin het ook kan vastlopen. Wat zich 
dan manifesteert als pathologie.  Hierover gaat psychiatrie; waar de mens 
vastloopt in het tekort.

In de greep van taal
Spreker: Antoine Mooij

Mooij fundeert het beeld van de mens als ani-
mal symbolicum in de filosofie van de symboli-
satie, en wel het denken van Lacan, in con-
frontatie met de cultuurfilosofie van Cassirer. 
Bovenal laat hij zien hoe dit denken over taal 
en cultuur vanuit representatie en afgesloten 
onmiddellijkheid toelaat om psychopathologie 
te plaatsen en te verstaan binnen een menselijk 
bestaan.

Antoine Mooij, van opleiding psychiater, 
filosoof en psychoanalyticus, is emeritus 
hoogleraar psychiatrische aspecten van de 
rechtspraktijk. Hij publiceerde onder andere 
de klassieker ‘Taal en verlangen. Lacans the-
orie van de psychoanalyse’, die het werk van 
Jacques Lacan in het Nederlandse taalgebied 
introduceerde.

Praktisch
Omwille van organisatorische redenen is inschrijven 
gewenst. Dit kan telefonisch (016/23 89 60)  
of via mail (cms.leuven@fracarita.org). 

Locatie
Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen
Campus Mechelsestraat, Mechelsestraat 84, 3000 Leuven

We verwelkomen u graag vanaf 19.00 uur. 
De lezing gaat van start om 19.30 uur.

Accreditatie voor artsen werd aangevraagd.


