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De Belgische Vereniging voor Psychoanalyse heeft het grote genoegen 
u uit te nodigen voor de studiedag met 

Prof. Dominique Scarfone 
(Psychoanalyticus van de Psychoanalytische Vereniging van Montreal/IPA) 

 

In fysieke aanwezigheid en via videoconferentie Zoom 
 

Zaterdag 3 juni 2023 om 9 uur 
 

DE SEKSUELE MACHTSDRANG 
SEKSUALITEIT EN ALMACHT 

 

 
Oscar Dominguez 1934. Máquina de coser electro-sexual 

 
In dit werk stelt de auteur de dualiteit seksuele drift/destructieve drift in vraag en baseert 

zich op het feit dat we machtsmisbruik niet tegenkomen zonder een seksuele connotatie in 

Freudiaanse zin. Seksueel misbruik is tegelijkertijd machtsmisbruik. Hij introduceert hierbij 

de notie van “seksuele machtsdrang”. Deze wordt niet voorgesteld als een nieuwe drift, 

maar als de gemeenschappelijke eindtak van de beweging van de (seksuele) doodsdrift en 

de narcistische almacht. De verbinding tussen deze twee stromingen wordt gemaakt door 

wat Freud de Bemächtigungstrieb noemt, vaak vertaald als bemeesterings- of 

beheersingsdwang (in het Frans: “pulsion d’emprise”), maar die we beter de machtsdrang 

kunnen noemen - wat beter het geweld weergeeft dat ermee overeenkomt. 
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Prof. Dominique Scarfone is ereprofessor aan de Universiteit van 
Montreal en emeritus lid van de Montreal Psychoanalytical Society 
waar hij tot voor kort opleidingsanalyticus was en waar hij 
momenteel het seminar "Denken met Freud" leidt. In 2022 werd hij 
verkozen tot erelid van de Italiaanse Psychoanalytische Vereniging. 
Hij heeft meer dan dertig jaar psychoanalytische theorie gedoceerd 
aan de universiteit, heeft het psychoanalytische tijdschrift Trans 
opgericht en geleid (1992-1999) en was meerdere jaren associate 
editor van het International Journal of Psychoanalysis. Hij 
publiceerde verschillende boeken (Jean Laplanche, 1997; 
Forgetting Freud?, 1999; Les Pulsions, 2004; Quartiers aux rues 
sans nom, 2012; The Unpast - The actual unconscious, 2015), 
talrijke hoofdstukken  in boeken en oorspronkelijke artikelen in 
verschillende talen in nationale en internationale tijdschriften. 

 

OCHTENDPROGRAMMA 
 
9:00 Verwelkoming van de deelnemers 
9:15-10:45 Lezing: Prof. Dominique Scarfone (Montreal Psychoanalytical Society/IPA) 
 Een Nederlandse vertaling zal worden geprojecteerd. 
10:45-11:15 Koffiepauze 
11:15-12:30 Discussie: Dr. Arlette Lecoq (SBP/IPA) gevolgd door een discussie met het publiek 
13:00 Lunch 
 
Ochtend georganiseerd door  

Marc Hebbrecht, Voorzitter 
Katy Bogliatto, Wetenschappelijk Secretaris 

Diana Messina Pizzuti, Voorzitster van de Opleidingscommissie 
 
Deze studiedag is ondersteund en gesponsord door het CAPSA Committee van de International 
Psychoanalytical Association. 
 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

Informatie en online inschrijving: www.psychanalyse.be 
Sluitingsdatum voor inschrijving 01.06.2023 

 
Plaats Belgische Vereniging voor Psychoanalyse  
 Emile Clausstraat 49, 1ste verdieping te 1050 Brussel 
 Of via videoconferentie Zoom (vanaf 9.15 uur) 
 
Deelnameprijs: Vóór 3 mei 2023  

- Niet-leden: 30€ (*) 
- Leden: 10€ (*) 
- Studenten, werkzoekenden: 5€ (***) 

 
Na 3 mei 2023 

- Niet-leden: 35€ (**) 
- Leden: 15€ (**) 
- Student, werkzoekenden: 7€ (***) 

 
(*) Na 3 mei 2023 zal een bedrag van 10€, zijnde administratiekosten, worden afgetrokken van 

de terugbetaling van annuleringen. 
(**) Na 01/06/2023 is geen terugbetaling meer mogelijk. 
(***) Geen terugbetaling mogelijk 
 

Voor artsen, is accreditatie aangevraagd 
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