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Over het boek:
De psychoanalyse is een westerse uitvinding. Haar kijk op onbewuste psychische processen is ingebed in de
cultuur die haar heeft voortgebracht. Ook in de actuele diversiteit van haar therapeutische toepassingsvormen
kan ze haar cultuurbepaaldheid niet loochenen. Anderzijds leven we in een klimaat van transculturalisme, dat
van ons verwacht dat we met cultureel-anderen in interactie gaan en daarbij de cultuurverschillen overstijgen
zonder hun bestaan te negeren. Is er in dit transculturalisme plaats voor de psychoanalyse? Is een transculturele
psychoanalyse mogelijk? Kan de psychoanalyse juist dankzij het transculturalisme haar aanspraken op
universaliteit verzilveren of dwingt het transculturalisme haar er integendeel toe deze aanspraken in
bescheidenheid op te bergen? In ieder geval gaat de psychoanalyse de uitdaging aan.
In deze publicatie getuigen psychoanalytici en psychoanalytisch psychotherapeuten uit Nederland en
Vlaanderen van de wijze waarop zij in contact proberen te komen met het psychisch lijden van cultureelanderen. Met vele klinische voorbeelden uit de praktijk onderzoeken zij welke processen de aandacht opeisen
als patiënt en therapeut een verschillende culturele achtergrond hebben. Zij laten zien hoe de psychoanalyse
probeert verder te kijken dan haar westerse neus lang is.
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Over de auteur(s): Michel Thys is klinisch psycholoog, psychoanalyticus en psychoanalytisch

psychotherapeut en doctor in de filosofie. Hij is lid van de Belgische School voor Psychoanalyse en van de
Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie. Hij is verbonden aan het Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg Andante in Antwerpen en heeft een privépraktijk. Hij is hoofdredacteur van het Tijdschrift
voor Psychoanalyse. Wouter Gomperts is klinisch psycholoog, psychoanalyticus, psychoanalytisch
psychotherapeut en doctor in de psychologie. Hij is lid en opleider van de Nederlandse Vereniging voor
Psychoanalyse en lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Hij is werkzaam
bij het Nederlands Psychoanalytisch Instituut en bij de Programmagroep Klinische Psychologie van de
Universiteit van Amsterdam.
Recensies:
‘…vanuit gevarieerde psychoanalytische invalshoeken en met vele klinische voorbeelden, waarin heldere en
aansprekende uiteenzettingen worden gegeven van behandelingen… niet alleen aanbevolen voor therapeuten
die met deze problematiek te maken hebben en zich erin willen verdiepen. Ook beleidsmakers op dit terrein
zouden het boek dringend moeten lezen’
Saskia De Maat Tijdschrift voor Psychoanalyse
…Hoewel de hoofdstukken verre van uniform zijn, zijn de redacteurs er mijns inziens uitstekend in geslaagd
om een veelzijdig boek samen te stellen dat op verschillende niveaus de geest prikkelt. De bijdrage van Edrisi
is voor mij toegankelijker dan het daaropvolgende erudiete stuk van Kinet, maar dat valt goeddeels weg tegen
hetgeen beiden betogen. Verder kijken dan de westerse neus levert in hun bijdragen indringende, prachtige,
krachtige en inspirerende passages op. De transculturele psychoanalyse is een spannend jong vakgebied;
Vergezichten is voer zowel voor antropologen die psychoanalytisch aan het werk (willen) gaan, als voor
psychoanalytici die hun ogen en oren open stellen voor antropologische deskundigheid.
Simon Groen. Medische Antropologie.
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