
Over de auteur 
 

Dr. Satinover (Chicago, 1947) is psychiater en psychoanalyti-
cus. Hij was lid van het College van Psychiatrie en Kinderpsy-
chiatrie aan de Yale University School of Medicine (1982-
1986) en president van de C. G. Jung Foundation te New York.  

In 1974 was hij de jongste persoon ooit die een docentschap 
kreeg in de William James Lectures in Psychology and Religion 
aan de Harvard Universiteit (onderwerp: Imagination in Art 
and Religion). Hij was tevens gasthoogleraar staatsrecht en 
burgerlijk recht aan de Princeton Universiteit (2004-2005).  

Van 2009 tot 2010 was hij Distinguished Visiting Professor 
of Science and Mathematics aan het King’s College in New 
York. Hij was gasthoogleraar (Behavioral Finance) aan het 
Lorange Institute of Business1 en aan de ETH2 (2008-2013) - 
beide in Zürich. Hij is tevens directeur van Quintium Analytics, 
LLC, New York. Van 2014 tot 2017 werkte hij als psychiater en 
psychofarmacoloog bij CPC Associates (Danbury, CT). Daarna 
werd hij directeur van het Sterling Institute for Neuropsychia-
try and Behavioral Medicine (sterlinginstitute.org), dat hij in 
2017 met zes collega’s heeft opgericht. Dr. Satinover diende 
ook als vliegerarts (1e combat support helikopterbataljon van 
het 169e luchtmachtregiment, National Guard, CT) en als 
legerpsychiater (met de rang van majoor).  

Doctoraten: een BSc in Humanities & Science (MIT, 1965-
1971); een Master of Education in Clinical Psychology & Public 
Practice (Harvard, 1971-1973); MD (Medical Doctor, UT-
Health, 1978-1982); en een MSc in de theoretische kwantum-
fysica (Yale, 2000-2002). Hij ontving tevens een diploma 
(analytische psychologie) van het C. G. Jung Instituut in Zürich, 
waar hij de jongste gediplomeerde ooit werd en waar hij les-
gaf in psychiatrie, psychofarmacologie en teamwerk in behan-
deltrajecten. In 2008 ontving hij een PhD (summa cum laude) 

 
1 Hij geeft daar ook nu nog elk jaar een weekseminar. - Vertaler. 
2 Eidgenössische Technische Hochschule. - Vertaler. 

http://sterlinginstitute.org/


in de theoretische interdisciplinaire natuurkunde (natuurkun-
de en financiën) van het laboratorium van Didier Sornette aan 
de universiteit van Nice (2003-2008). 

Hij werd in het verleden ook regelmatig uitgenodigd om te 
spreken over publieke beleidszaken bij de Verenigde Naties, 
het Amerikaanse Congres en het Britse Parlement. 

 
 

Over zijn wereldbeschouwing 
 
In het voorwoord van de Engelse editie van dit boekje (1995) 

staat dat de auteur tot geloof in Christus gekomen is en een 
geestelijk ‘thuis’ vond in de werken van Leanne Payne, en dat 
hij daarom vanuit de christelijke wereldbeschouwing kritisch 
ging reflecteren op de jungiaanse visie op de mens. Ik weet 
niet wat de bron hiervoor is, maar in latere interviews geeft 
hij aan dat hij een seculiere Jood is die het beste uit meerdere 
wereldbeschouwingen kiest. Ter opheldering hieronder een 
interview uit augustus 2009 met World Magazine3 over zijn 
wereldbeschouwing: 

 
Vraag: wat is uw religieuze achtergrond?  
 
‘Mijn moeder groeide op in een orthodox gezin. Mijn vader 

stamt uit een oud geslacht van Joodse geleerden (1700-1800) 
die de Verlichting promootten, maar wel binnen de context 
van het judaïsme. Sinds mijn jeugd heb ik altijd al een gevoel 
gehad van de aanwezigheid van een groot mysterie dat boven 
het stoffelijke uitgaat. Wij zijn heel joods, maar nominaal (re-
ligieus in naam). Ik werd bar mitswa (zoon van het gebod), en 
ik waardeerde het ethische aspect daarvan, maar het had 
geen werkelijke geestelijke betekenis voor mij.’ 

 
Vraag: was het dat mysterie dat u ertoe bracht natuurkunde 

 
3 Bron: https://wng.org/articles/mystery-tour-1617611810. - Vertaler. 

https://wng.org/articles/mystery-tour-1617611810


 

te gaan studeren?  
 
‘Ik ging de natuurkunde van relativiteit en kwantumme-

chanica bestuderen vanwege hun mysterieuze aard. Het idee 
van een soort dood mechanistisch stelsel dat zich slechts 
manifesteert overeenkomstig onpersoonlijke wetten … dat 
idee vond ik niet alleen onaantrekkelijk, ik vond ook dat het 
geen diepere waarheid behelsde. Maar die diepere waarheid 
is zo subtiel en moeilijk te vatten.’ 

 
Vraag: denkt u dat er iemand is die dat kan vatten?  
 
‘Bepaalde aspecten van het judaïsme, christendom en soe-

fisme raken me heel diep en ik heb het gevoel dat ze naar een 
diepere waarheid wijzen. Tegelijkertijd houd ik er niet van om 
de handen in de lucht te gooien en te zeggen: ‘Ach, alle gods-
diensten zijn gelijk en ze wijzen allemaal naar hetzelfde.’ Ik 
denk dat er echt een specifieke set van waarheden is. Ik weet 
alleen niet precies welke dat is.’ 

 
Vraag: wanneer begon u de werken van C. S. Lewis te lezen, 

en wat was zijn invloed op u? 
 
‘Waarschijnlijk in de jaren 1970 of 1980. Als je het christelijk 

geloof als een verslaving ziet, dan was hij de drug die me ver-
slaafd maakte. Hij opende de deur naar mijn vermogen te zien 
dat er heel diepe waarheden in het christendom zitten, op een 
zeer minzame en psychologisch uitgekiende manier.  

Zijn schrijfsels gaven mij niet het gevoel dat hij een voorge-
kookte, vastomlijnde set van theologische principes nam, je 
daarmee om de oren sloeg en zei: ‘Je moet dit accepteren.’ 

 
Vraag: wat gebeurde er daarna?  
 
‘Er brak een periode aan waarin ik erg geïnteresseerd was in 



kunst, en om een bepaalde reden schilderde ik kruisigingen.  
Ik vond dat niet aanstootgevend of strijdig met mijn joods-

zijn. Marc Chagall schilderde veel kruisigingen, en toen ik 
meer leerde over Chagall zag ik in hem een verwante geest. 
Hij was natuurlijk een goede artiest en ik niet, maar terugkij-
kend begrijp ik nu dat het vermogen om met een lijdende ver-
losser een relatie aan te gaan en op te bouwen een essentiële 
behoefte in de menselijke ziel vervult. 

Het is goed mogelijk dat de christelijke formulering daarvan 
de beste is. Het is God die spreekt tot het menselijk hart, 
waarbij Hij gebruikmaakt van precies die taal die het menselijk 
hart nodig heeft.’ 

 
Vraag: is er in het judaïsme iets wat daarop lijkt?  
 
‘Er is een expliciete, heel oude legende in het judaïsme, die 

zeker geen deel uitmaakt van het reformjodendom4, maar wel 
van enkele orthodoxe en vooral chassidische tradities over de 
lijdende messias. Die messiasfiguur, een zogenaamde recht-
vaardige, heeft een speciale relatie met God en draagt de 
zonden van zijn volk.’ 

 
Vraag: denkt u dan dat het christendom dat goed heeft?  
 
‘Ja, dat denk ik.’ 
 
Vraag: wat heeft het christendom nog meer goed en wat 

heeft het volgens u niet goed? 
 
‘Het christendom heeft een goed ontwikkelde ethische en 

morele code die verdergaat dan de Tien Woorden (de Tien Ge-
boden). De christelijke ideeën van rechtvaardigheid, zwak-
heid, de rol van nederigheid, het veranderen van de wil tot 
macht in een verlangen om te dienen, enzovoort. Veel aspec-

 
4 Het liberale of progressieve jodendom. - Vertaler. 



 

ten van het christendom zijn correct. Wat betreft de dingen 
die het christendom niet goed heeft: ik heb er een hekel aan 
om mijzelf te verheffen en kritiek te leveren.’ 

 
In een interview met David Virtue op 30 april 2009 zei dr. 

Satinover dat zijn visie op de menselijke natuur onder andere 
gevormd is door de auteur en christelijke apologeet C. S. Le-
wis, vooral bekend van de boekenreeks De Kronieken van 
Narnia, die ook is verfilmd. Op de vraag waarom hij geen 
christen is als volgens hem Lewis zo’n goed inzicht had in de 
menselijke natuur, zegt hij: 

‘Mijn wereldbeschouwing is complex en eclectisch. Ja, ik 
ben joods, maar ik geef toe dat mijn wereldbeschouwing niet 
samenhangend is. Ik voel me niet aangetrokken tot leerstel-
lingen, tot dogma’s, maar ik heb geen enkel probleem met 
hen voor wie dat wel zo is. Ik voel me prima op mijn gemak 
onder orthodoxe joden5, katholieken en evangelicalen. Het 
zijn mensen met een diepe overtuiging en ik voel me bij hen 
hlemaal thuis. Toch ben ik een scepticus. Ja, ik ben zelfs 
sceptisch over mijn eigen scepticisme. Ik ben niet toegewijd 
aan een specifieke religieuze praktijk, maar zoals gezegd, ver-
keer ik graag onder mensen die een orthodox geloof aan-
hangen.’6 

 
 

Voorwoord 
 
Jeffrey Satinover raakte op een bepaald moment geïnteres-

seerd in de werken van Leanne Payne, die bekendheid ver-
wierf in de beweging van de zogenaamde ‘innerlijke gene-
zing’. Haar psychologie was beïnvloed door Jung, die een aan-

 
5 Het woord ‘jood’ krijgt een kleine letter als het een religieuze connotatie 
heeft. - Vertaler. 
6 https://virtueonline.org/satinover. - Vertaler. 

https://virtueonline.org/jewish-psychiatrist-influenced-cs-lewis-says-gays-can-change


hanger was van de gnostiek.7 Over dr. Satinover (die ze per-
soonlijk kende) schreef ze echter: ‘Net als C. S. Lewis weet hij 
dat we goed en kwaad nooit met elkaar kunnen verzoenen 
(synthetiseren). Die synthese is vandaag niet alleen voor het 
christendom, maar voor de hele mensheid de grootste bedrei-
ging.’ 

Dit kleine boekje is een kritische reflectie van dr. Satinover 
op de jungiaanse visie op de menselijke toestand in het al-
gemeen, en de natuur of aard van het ‘ware ik’ in het bij-
zonder.8 Met deze publicatie heeft hij de basis gelegd voor 
wat hij op dit gebied heeft verricht. In een cultuur die de jun-
giaanse psychologie vrij algemeen heeft aanvaard, is dit boek-
je een verfrissende uitdaging, niet in de laatste plaats voor 
veel christelijke therapieën die grotendeels door Jung ge-

 
7 Volgens klinisch psycholoog Jef de Vriese kunnen bepaalde theologische 
visies van Payne (bijvoorbeeld de incarnatietheorie van ‘incarnationele 
werkelijkheid’) tot dwaalleringen leiden:  

‘Payne rechtvaardigt het verbeeldingsdenken en de rituelen die de 
voorstellingen tot stand brengen via het theologisch systeem van een 
incarnatietheorie die niet in overeenstemming is met de traditionele visie 
op wat ‘in Christus zijn’ betekent. Haar incarnationele werkelijkheid is geen 
bijbels gegeven, maar een theorie waarmee ze een ervaringsmodel 
binnenbrengt in het pastoraat. Dit opent de deur naar louter menselijke 
mystieke ervaringen en een oecumenische spiritualiteit.’ 

Citaat met toestemming van Jef de Vriese overgenomen uit zijn 
boekbespreking van Gods tegenwoordigheid geneest van Leanne Payne, 
verschenen in het Tijdschrift voor Theologie en Pastorale Counseling, 9e 
jaargang, 2e kwartaal 1998, nr. 38, pag. 40‑42. 

Zoals dit boekje duidelijk maakt, is dr. Satinover het lang niet in alles met 
Jung eens. Als het bijvoorbeeld over gender en androgynie gaat, is dr. 
Satinover het niet helemaal eens met Jung, maar hij aanvaardt wel het 
principe van de anima en de animus (het vrouwelijke in de man en het 
mannelijke in de vrouw). Het androgyne mensbeeld van Jung was volledig 
gebaseerd op de gnostiek. Later in zijn leven belichtte Jung de anima en de 
animus vanuit de alchemie (zie o.a. De psychologie van de overdracht van 
Jung). - Vertaler. 
8 Hij wordt door sommigen (zoals Peter Jones van het Ezra Institute, en Ed 
Hird, oud-rector van de St. Simon’s Church in North Vancouver, Canada) een 
‘ex-jungiaan’ genoemd. - Vertaler. 



 

vormd zijn. Wat hij zegt, is eveneens van toepassing op de 
hele christelijke benadering van spiritualiteit, die ook sterk 
beïnvloed is door Jungs psychologie. In dit boekje erkent dr. 
Satinover dat hij Jung ook dankbaarheid verschuldigd is voor 
bepaalde dingen, en hij geeft aan wat je van Jungs werk te-
recht kunt bevestigen en accepteren. Maar hij beschrijft bo-
vendien het lange proces van de ontwikkeling van het idee van 
de ‘zelfidentiteit’ vanaf de Renaissance en Leonardo da Vinci 
tot de dag van vandaag, en hij levert daar ondubbelzinnige 
kritiek op. 

Ik verwelkom dit werk, niet als het laatste woord over dit 
onderwerp, maar veeleer als een stem met krachtige joodse 
accenten, die christenen oproept om te midden van de vele 
tegenstrijdige en verwarrende stemmen opnieuw de hand te 
leggen op de heilzame Hebreeuwse visie op de persoonlijk-
heid. Veel christenen, met name zij die als therapeut of gees-
telijk verzorger werken, zullen door dit boekje nieuw licht kun-
nen krijgen op hun werk. 

 
Robert Warren9 

 
 
 
 
Recensie door dr. Satinover van The Jung Cult: Origins of a 

Charismatic Movement: 
 

https://www.firstthings.com/article/1995/10/jung-love.  
 

 
9  De eerste alinea van het voorwoord is toegevoegd door de vertaler/ 
uitgever (bron: https://edhird.com/tag/dr-jeffrey-satinover). - Vertaler. 

https://www.firstthings.com/article/1995/10/jung-love
https://edhird.com/tag/dr-jeffrey-satinover

