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L e e s l i n t

stromen, toenemende intolerantie voor ver-

schillende minderheidsgroepen en de Brexit 

zorgen voor druk op Europa als geheel en 

vormen een uitdaging voor alle Europese 

landen. De verschillende auteurs delen hun 

inzichten vanuit een psychoanalytische en 

groepsanalytische visie binnen de context 

van de geschiedenis van een land. 

Het boek is opgedeeld in drie delen. Het 

eerste deel betreft algemene refl ecties over 

bijvoorbeeld het belang van geschiedenis en 

een collectief geheugen en de uitdagingen 

die horen bij de globalisering en de techno-

logische ontwikkelingen voor inwoners 

van Europa. In het tweede deel wordt 

specifi eker ingezoomd op relaties tussen 

verschillende landen en bevolkingsgroepen. 

Haim Weinberg beschrijft bijvoorbeeld de 

social unconscious van Israëlische Joden 

en Regina Scholz analyseert de cultuur 

van het welkom heten van vluchtelingen in 

Duitsland. Ook Polen, Noorwegen en het 

Dit boek is onderdeel van een serie die 

wordt uitgegeven in samenwerking met de 

European Federation for Psychoanalytic 

Psychotherapy (EFPP). Daarin worden arti-

kelen over een specifi ek onderwerp binnen 

de psychoanalytische (groeps)psychothera-

pie door verschillende auteurs uit verschil-

lende Europese landen samengebracht. 

Inmiddels bestaat deze serie uit ruim twin-

tig boeken. In Europe on the couch heeft de 

redactie verschillende Europese auteurs 

met een psychoanalytische en groepsanaly-

tische achtergrond samengebracht om een 

brede en kritische analyse van de huidige 

staat van Europa te maken; een actueel 

onderwerp vanwege de politieke spannin-

gen binnen en buiten Europa. Migranten-
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Groot-Brittannië van voor en na de Brexit 

worden op de bank gelegd. Het derde en 

laatste deel van het boek besteedt aandacht 

aan psychologische interventies om het 

op gang brengen van sociale processen te 

faciliteren. 

Europe on the couch leest makkelijk, deels 

vanwege de korte hoofdstukken, en heeft 

boeiende actuele thema’s te pakken voor 

iedereen die geïnteresseerd is in geschiede-

nis, psychoanalyse, groepsanalytisch denken 

en sociaalmaatschappelijke onderwerpen. 

Het maakt tevens nieuwsgierig naar analy-

ses van landen zoals Frankrijk en België, 

waar diverse groepen gemarginaliseerde 

migranten leven en rechtse politici aan 

populariteit winnen. En niet te vergeten 

naar analyses van Nederland, ons eigen 

land. Waarom liggen wij niet op de bank en 

wat zou onze analyticus over ons schrijven? 




