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In de serie How to read... is in 2006 het boek verschenen How to read Jung. Deze serie is
gebaseerd op een eenvoudig, maar nieuw idee. De meeste boeken die een introductie zijn op
het werk van grote denkers, bieden vaak een korte biografie of een beknopt overzicht van hun
hoofdwerken, of zelfs beiden. De How to read serie brengt de lezer oog in oog met de
originele teksten onder begeleiding van een expert. De boeken zijn niet slechts compilaties
van de belangrijkste teksten van een schrijver, zijn ‘greatest hits’, maar bieden een flink
aantal aanknopingspunten die de lezer in staat stellen om zelfstandig verder te gaan en voor
zichzelf nieuwe ontdekkingen te doen.
David Tacey is verbonden aan de La Trobe Universiteit in Melbourne als professor in de
Engelse literatuurwetenschappen en als lector in Psychoanalytische studies. Hij heeft acht
boeken geschreven op het gebied van de analytische psychologie. Voor het schrijven van het
boek How to read Jung heeft hij enkele collega’s geraadpleegd, waar- onder Murray Stein en
Andrew Samuels. In tien korte hoofd- stukken worden de belangrijkste ideeën van Jung
uiteengezet:
1 The language of Symbols and Dreams. 2 The Second Self. 3 The Underground God. 4
Myth, Con- sciousness and the Stages of Life. 5 The Dark Side in Individuals and Nations. 6
Gender and Archetype. 7 Neurosis, Therapy and Indivduation. 8 The Spiritual Dimensions of
Healing. 9 Secular Society and the Perils of the Soul. 10 Present Tence, Future Tentative.
Bovenstaande onderwerpen worden geplaatst in de context van de huidige tijd, waardoor
veranderde inzichten hun plaats krijgen. Tacey geeft daardoor een frisse en originele kijk op
het denkmodel van Jung. Om een voorbeeld te geven: hij gaat in op het scepticisme vanuit de
reguliere wetenschap ten aanzien van de psychologie van Jung, en geeft aan hoe hiermee om
te gaan. Als we Jung op een juiste wijze willen lezen en verstaan, moeten wij zijn
‘mythische’ manier van beschrijven onderkennen en ons daar ook op afstemmen.
Onvermijdelijk zijn Jungs ‘mythische’ uitspraken verkeerd opgevat als beweringen die
gestoeld zijn op de logische manier van redeneren in de wetenschap. Daarom voel(d)en veel
wetenschappers zich genoodzaakt Jungs ideeën te verwerpen en te kenmerken als
belachelijk. Het probleem is dat de irrationele ideeën en beelden van Jung vaak letterlijk
worden genomen en niet als metaforen worden opgevat, en dat zij gedurende dit proces nonrationeel worden. Dit non-rationeel maken van de psychologie van Jung zien we heel sterk
bij zijn theorie van de Archetypen. Eén manier om de nadelige invloed van het verkeerd
uitleggen van Jungs ideeën terug te dringen, is een hernieuwde kijk op de Archetypen. In dit
kader is het verstandiger om de Archetypen niet langer op te vatten en te benaderen als
figuren/beelden met een bepaalde ‘statische’ kwaliteit, maar als processen, als werkwoorden
in plaats van als zelfstandige naamwoorden. Bij- voorbeeld: Het Ego of de Schaduw moeten
niet opgevat worden als vaststaande onveranderlijke eenheden, maar als beweeglijke
metaforen die ver- wijzen naar een immer veranderend psychisch proces. Tacey stelt dat het
gedachtegoed van Jung aan waarde en aanvaarding kan toenemen als Jungianen hun
categorieën opnieuw overdenken in termen van bewegingen van de psyche in plaats van

objecten. Zo neemt men critici de wind uit de zeilen omdat zij geneigd zijn te zeggen: ‘Die
objecten bestaan niet.’ of ‘Het hoeft niet daadwerkelijk zo te zijn.’
Onze vereniging bestaat in 2008 vijfentwintig jaar. Dit jubileumjaar heeft als thema
meegekregen: Jung – duurzame ideeën voor deze tijd. Deze duurzame ideeën vindt men
overzichtelijk terug in dit boek van Tacey. Een aanrader om dit boek juist nu te lezen!
Zo af en toe krijg ik de vraag of ik een boek weet dat een goede introductie en een duidelijk
overzicht geeft van de Jungiaanse psychologie. Ik noem doorgaans drie titels, want aan elk
boek kleeft dan een redelijk groot nadeel. Nu kan ik volstaan met één titel: How to read Jung
van David Tacey. Hij citeert kapitale teksten, onderzoekt de thema’s, dringt door tot de kern
van Jung psychologie en interpreteert voor ons de dynamieken die hier aan ten grondslag
liggen. Ik zou zo zeggen: Het aanschaffen meer dan waard!
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