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BELANGRIJKE AANTEKENING
Voor de lezer

De psychiatrische beroepsgroep beweert de enige
deskundige te zijn op het gebied van geestelijke
gezondheid en “ziekten” van de geest. De 

feiten laten echter iets anders zien:

1. PSYCHIATRISCHE “STOORNISSEN” ZIJN
NIET HETZELFDE ALS LICHAMELIJKE ZIEKTEN. 
In de geneeskunde bestaan duidelijke criteria voor
ziekten: een voorspelbare groep symptomen met een
bewezen, vastgestelde oorzaak of begrip van hun
samenstelling en functie. Koorts en koude rillingen zijn
symptomen. Malaria en tyfus zijn ziekten. Het bestaan
van ziekten wordt bewezen  door objectief bewijs en
lichamelijke testen. Vooralsnog is er geen bewijs voor
het bestaan van geestelijke “ziekten”.

2. PSYCHIATERS BEHANDELEN ALLEEN GEESTELIJKE
“STOORNISSEN”, GEEN AANGETOONDE ZIEKTEN.
Terwijl de geneeskunde ziekten behandelt, kan de psy-
chiatrie alleen “stoornissen” behandelen. Zonder een
oorzaak of fysiologie wordt een groep symptomen, die
bij veel verschillende patiënten wordt gezien, een
stoornis of syndroom genoemd. Psychiater Joseph
Glenmullen, verbonden aan de Universiteit van
Harvard, zegt dat in de psychiatrie “alle diagnoses
enkel syndromen [of stoornissen] zijn, groepen van
symptomen waarvan wordt verondersteld dat ze
samenhangen, geen ziekten.” Dr. Thomas Szasz, emeri-
tus professor in de psychiatrie, stelt: “Er is geen bloed-
test of andere biologische test om de aanwezigheid of
afwezigheid van een geestelijke ziekte vast te stellen,
zoals die wel bestaan voor de meeste lichamelijke ziekten.”

3. DE PSYCHIATRIE HEEFT NOG NOOIT DE OORZAAK
VAN EEN “GEESTELIJKE STOORNIS” VASTGESTELD.
Toonaangevende psychiatrische organisaties zoals de
World Psychiatric Association en het Amerikaanse
National Institute of Mental Health geven toe dat psy-
chiaters geen oorzaken van of geneeswijzen voor gees-
telijke stoornissen kennen, en ze weten ook niet wat
hun “behandelingen” precies doen bij een patiënt. Ze

hebben alleen theorieën en verdeelde meningen  over
hun diagnoses en methoden die elke wetenschappelij-
ke basis missen.

Zoals een voormalig woordvoerder van de World
Psychiatric Association stelde: “De tijd dat psychiaters
dachten dat ze geestelijke ziekten konden genezen is
voorbij. In de toekomst zullen de geesteszieken moeten
leren leven met hun ziekte.”

4. DE THEORIE DAT GEESTELIJKE STOORNISSEN
EEN GEVOLG ZIJN VAN EEN “CHEMISCHE ONE-
VENWICHTIGHEID” IN DE HERSENEN, IS EEN
ONBEWEZEN MENING, GEEN FEIT.
Een heersende psychiatrische theorie (die een grote rol
speelt bij de verkoop van bewustzijnsveranderende
drugs) is dat geestelijke stoornissen een gevolg zijn van
een chemische onevenwichtigheid in de hersenen.  Net
als bij hun andere theorieën, is er ook hier geen biolo-
gisch of andersoortig bewijs om die te onderbouwen.
Dr. Eliot Valenstein, vertegenwoordiger van een grote
groep medische en biochemische experts, schrijver van
Blaming the Brain, zegt: “Er bestaan geen testen die de
chemische status van de hersenen van een levende per-
soon kunnen vaststellen.”

5. ALLEDAAGSE PROBLEMEN WORDEN NIET
VEROORZAAKT DOOR DE HERSENEN. 
Mensen kunnen problemen en tegenslagen in het
leven, die kunnen leiden tot geestelijke problemen,
soms als heel ernstig ervaren. Maar het pretenderen
dat deze problemen worden veroorzaakt door onge-
neeslijke “hersenziekten” die alleen verlicht kunnen
worden met gevaarlijke pillen, is oneerlijk, schadelijk
en vaak dodelijk. Zulke drugs richten vaak meer scha-
de aan dan een verdovend middel en zijn in staat om
iemand tot geweld of zelfmoord aan te zetten. Ze mas-
keren de werkelijke oorzaak van problemen en ver-
zwakken het individu, waardoor hem of haar de
mogelijkheid en de hoop wordt ontnomen om werke-
lijk te herstellen.
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I
n welke staat verkeert religie op dit moment? In
een Amerikaanse stad werd aan 65-plussers
verteld dat ze in hun buurthuis voor en na het
eten geen gospels mochten zingen en niet
mochten bidden, omdat het een openbaar

gebouw was. Pas na een omvangrijk proces bleven hun
rechten gehandhaafd.

Een kind werd verteld dat ze geen potloden met
het woord “Jezus” erop gedrukt aan haar schoolvriend-
jes mocht geven. Huilend
vroeg ze haar moeder:
“Waarom haat de school
Jezus?” Mr. Kelly Shac-
kelford van het Liberty
Legal Institute getuigde
voor de hoorzitting van
het Amerikaanse Cong-
res in 2004: “Deze jonge
kinderen begrijpen de
boodschap. Hun religie
wordt hetzelfde behan-
deld als een krachtterm.
Deze kinderen wordt op
vroege leeftijd geleerd,
‘houd je religie voor jezelf,
het is vies, het is slecht’”.1

In maart 2004 stelde het Franse parlement een wet
in tegen schoolkinderen die religieuze symbolen in
openbare scholen dragen waaronder de door vele
moslim meisjes gedragen sluiers en hoofddoeken, te
grote kruizen en joodse keppeltjes.2

Aanvallen op religie zijn nog steeds aan de orde,
maar die zijn dan ook net zo oud als het geloof zelf. Totaal
nieuw zijn de berichten over seksueel misbruik onder
geestelijken die de voorpagina’s gehaald hebben in bijna
alle landen van de wereld. Rechtszaken, waarin vele
miljoenen dollars geëist worden van de kerken, worden
aangespannen en gewonnen. Hier worden kerken
geconfronteerd met een geniepige aanval die niet alleen
hun spirituele en materiele kracht ondermijnt, maar in
sommige gevallen zelfs hun voortbestaan bedreigt. 

Hoewel dit soort dodelijke aanval nieuw is, gaat
de oorsprong daarvan terug naar het einde van de

negentiende eeuw. In die tijd begonnen psychiaters
voor het eerst religie te vervangen door hun “zielloze
wetenschap”. In 1940 ontvouwde de psychiatrie haar
plannen openlijk toen de Engelse psychiater John
Rawling Rees, een mede-oprichter van de World
Federation for Mental Health (WFMH), een National
Council of Mental Hygiene toesprak waarin hij zei:
“Sinds de laatste wereldoorlog hebben we veel gedaan
om de verschillende maatschappelijke organisaties in

het hele land te
infiltreren... we hebben
een effectieve aanval
gedaan op een aantal be-
roepen. De twee gemak-
kelijkste daarvan waren
natuurlijk het onderwijs
en de Kerk...”3

Een andere mede-
oprichter van de WFMH,
de Canadese psychiater
G. Brock Chisholm, ver-
sterkte dit algemene plan
in 1945 door religieuze
waarden aan te vallen en
de psychiaters op te roe-
pen om “het volk... van

zijn kreupel makende last van goed en kwaad te be-
vrijden”.4 Door zich kwaadaardig eeuwenoude religieu-
ze principes toe te eigenen, hebben psychiaters crimi-
neel gedrag goedgepraat en zonde en kwaadaardigheid
gedefinieerd als “geestelijke stoornissen”.

In zijn boek The Death of Satan, verwijst de schrij-
ver Andrew Delbanco naar de verdwijnende “taal van
het kwaad” en het proces waarin “kwaad naamloos
wordt”. Tot de opkomst van de psychiatrie hadden sa-
menlevingen erg heldere ideeën over “moreel kwaad”.
Heden ten dage horen we echter verbloemende
woorden als “gedragsprobleem” of “persoonlijkheids-
stoornis”. Delbanco beschrijft dit als denkbeelden
“…waaruit het begrip verantwoordelijkheid is
verdwenen; de mens wordt nu beschouwd als een
onderdeel met een vastgestelde functie. Als het niet goed
meer werkt, wordt het gerepareerd of weggegooid;

INLEIDING

“De ideeën over goed en slecht
gedrag, een goede en slechte houding
en persoonlijke verantwoordelijkheid
hebben de laatste decennia zoveel te
lijden gehad dat mensen weinig of

geen richtlijnen meer hebben om hun
gedrag aan te toetsen, te beoordelen

of naar te richten.”
— Jan Eastgate

De hoop van de mens ligt onder vuur



maar hij wordt niet meer op z’n verantwoordelijk-
heidsbesef aangesproken. …We denken in termen van
het aanpassen van het kapotte onderdeel of, als het te
ver heen is, het wegruimen ervan.”5

Als gevolg van de subversieve plannen van de
psychiaters over religie hebben de ideeën over goed en
slecht gedrag, een goede en slechte houding en
persoonlijke verantwoordelijkheid de laatste decennia
zoveel te lijden gehad, dat mensen tegenwoordig
weinig of geen richtlijnen meer hebben om hun gedrag
aan te toetsen, te beoordelen of naar te richten.
Woorden als ethiek, moraal, zonde en kwaad zijn bijna
verdwenen uit het dagelijks taalgebruik.

Delbanco stelt vervolgens: “Het repertoire van het
kwaad was nog nooit zo uitgebreid. Toch is onze
reactie hierop nog nooit zo zwak geweest. …Wij
kunnen de dader niet duidelijk zien. …De boosdoeners
zijn moeilijk te ontdekken …dus het werk van de
duivel is overal, maar niemand weet waar je hem kunt
vinden. …Het kwaad trekt zich terug in de
achtergrondgeluiden van het moderne leven. …We
voelen iets waarvoor we binnen onze cultuur geen
woorden meer hebben om het uit te drukken.”

De consequenties zijn verwoestend voor zowel de
samenleving als de religie. Het kwaad zelf is niet
verdwenen, er is voldoende bewijs dat kwaadaardig
en destructief gedrag nog steeds onbeteugeld in de
samenleving aanwezig is. En het kwaad is net zo
moeilijk om te confronteren als altijd. Toch wil iedereen
leven in een samenleving waarin het kwaad kan
worden herkend en verslagen. 

Of niet soms?
Al meer dan een eeuw is de mensheid het onwe-

tende proefkonijn geweest in een weloverwogen experi-
ment van “maatschappelijke hervorming” dat door de
psychiatrie in de hel bedacht is. Dit experiment hield
onder andere een aanval in op de essentiële religieuze en
morele bolwerken van de samenleving. Het kon geen
voortgang vinden zolang de mens het kwaad nog helder
kon zien, kon uitdrukken en ermee kon afrekenen. Het
ligt verraderlijk achter de huidige sociale ontbinding. Het
is de samenvatting van het kwaad, het draagt het masker
van de meest sociale uiterlijke kenmerken. 

Tot voor kort was het de religie die de mens voor-
zag van morele en spirituele markeerpunten die hij
nodig had om beschavingen waar hij trots op kon zijn
te creëren en te laten voortbestaan. Het geloof zorgt
voor de inspiratie die nodig is voor een betekenisvol
leven met een hoger doel. In deze crisis is het de taak
van de religieuze leiders om de beslissende stappen te
nemen. De geestelijken moeten het juk van het zielloze
materialisme afwerpen dat voortgebracht is door de
psychologie en de psychiatrie en ze moeten de religie
terugbrengen in de handen van de religieuzen. Sterker
nog, religieuze leiders moeten deze verantwoordelijk-
heid op zich nemen, niet alleen in het belang van het
voortbestaan van de religies, maar ook in het belang
van het voortbestaan van de mensheid.

Hoogachtend,

Jan Eastgate
Woordvoerder, Citizens Commission 
on Human Rights International



Morele wortels worden bepaald en
versterkt door de religies van de wereld.
De aanwezigheid van religie en religieuze
praktijken zijn de beschavende invloeden
van de mensheid geweest.

Tegenwoordig worden gezinswaarden,
moraliteit en religie aangevallen en als
ouderwets voorgespiegeld door een
verraderlijke psychiatrische “autoriteit”.

Sociale beroering (misdaad, geweld,
wijdverspreide immoraliteit) is op
hetzelfde moment toegenomen als de
degradatie van de religie, veroorzaakt
door de psychiatrie. 

De theorie dat “de mens een dier is”
zonder ziel, die de basis vormde van de
psychiatrie, werd oorspronkelijk
onderwezen aan de Universiteit van
Leipzig in Duitsland aan het einde van de
19e eeuw en werd verder gepropageerd
door Pavlov, Freud en anderen.

Door spiritualiteit te reduceren tot
psychologische (hersen)factoren, heeft de
psychiatrie de religie als een beschaving
brengende, culturele kracht gesaboteerd.

3
4
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BELANGRIJKE FEITEN

1
2

De oorlog tegen de religie die werd gevoerd door de
materialistische praktijken van de psychiatrie en de

psychologie, zette de koers uit voor een religieus en moreel
verval over de hele wereld. Wilhelm Wundt, de vader van de

experimentele psychologie (boven), verwierp de geestelijke
aard van de mens als onwetenschappelijk.
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Religie als doelwit
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H oewel niemand bezwaar kan maken
tegen veranderingen ten goede,
overleeft de mensheid het best in een
voorspelbare en geordende omgeving.
De werkelijke principes en waarden

waarop de moderne beschaving was gebouwd, zijn
stiekem en boosaardig aangevallen en gebrandmerkt als
verouderd. Traditionele familiewaarden zijn verdron-
gen door “nieuwe”, “meer progressieve” en “humanis-
tische” benaderingen. Seks zonder gematigdheid wordt
gepromoot als een manier van leven. Ooit begrepen
burgers dat justitie be-
stond om de onschuldige
mensen te beschermen.
Op dit moment wordt er
van hen verwacht dat ze
sympathiek staan tegen-
over de veronderstelde
“stoornissen” van massa-
moordenaars, kinderver-
krachters, personen met
seksuele afwijkingen en
andere criminelen. Het
concept van persoonlijke
verantwoordelijkheid is
ten prooi gevallen aan hen
die de culturele veran-
deringen dicteerden.

Een van de meest belangrijke en tragische slacht-
offers van deze veranderingen is het geloof. Sinds men-
senheugenis zijn de aanwezigheid van religie en haar
belijdenis de beschaving brengende invloeden geweest
op de mensheid. Inderdaad, in een aanval op een be-
schaving zou religie het voornaamste doelwit zijn, om-
dat door de ondermijning van religieuze instituten de

onderwerping van die samenleving verzekerd is.
De aanval is al goed op weg. Een Machiavellistische

oorlog is al decennia lang gaande, een oorlog die de
religies voortdurend aan het verliezen zijn.

Al een halve eeuw wordt het geloof breeduit
bekritiseerd als zijnde ouderwets, irrelevant, onweten-
schappelijk en daardoor slecht uitgerust om de proble-
men en spanningen van onze moderne samenleving aan te
kunnen. Antonin Scalia van het Amerikaans Hoogge-
rechtshof observeerde dat onze zogenaamde “wereld-
wijze” samenleving openlijk vijandig is geworden tegen

gelovigen en de spot drijft
met traditionele gezind-
ten en geloven. 

Bepaalde invloeden
en gebeurtenissen hebben
wereldwijd de koers van
religieus en moreel verval
vorm gegeven.

De materialistische
praktijken van de psychia-
trie, psychologie en andere
hieraan verbonden discipli-
nes in de geestelijke gezond-
heidszorg zijn de wortel van
het probleem. Zij hebben
vrijwel de vrije hand

gekregen in de vormgeving van het “moderne” humanistische
denken gedurende het grootste deel van de laatste eeuw.

Uitgebroed in de militaristische Duitse regimes van de
19e eeuw, bepaalden deze van spiritualiteit ontdane
ideologieën een koers die pas in de laatste vijftig jaar
duidelijk is geworden. Het gevolg hiervan was dat de
kerken werden verzwakt en samenlevingen een ongekende
catastrofe ervaren.

De aanwezigheid van religie en haar
belijdenis zijn de beschaving

brengende invloeden geweest op
de mensheid. In een aanval op een

beschaving zou religie het
voornaamste doelwit zijn, omdat

door de ondermijning van religieuze
instituten de onderwerping van die

samenleving verzekerd is.



H O O F D S T U K  E E N
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De psychiatrie elimineert de ziel
Het woord psychologie komt van psyche (ziel) en

ology (de studie van); het was oorspronkelijk een reli-
gieuze en filosofische studie. Echter, zoals de medici
Franz G. Alexander en Sheldon T. Selesnick opmerkten in 
The History of Psychiatry:
“Zolang psychiatrische
problemen met de ‘ziel’ te
maken hadden”, konden
alleen de geestelijken en fi-
losofen “beroepsmatig
zulke problemen aanpak-
ken”.6 Door de problemen
van de mens in “medische”
of “biologische” termen te
herdefiniëren was men al
halverwege in het wegruk-
ken van spirituele genezing
uit de handen van religie
en in het plaatsen ervan in
de handen van de
psychiatrie.

Dat werd bereikt toen
in 1879 de Duitse psycho-
loog Wilhelm Wundt zijn
“experimentele” psycho-
logie onthulde aan zijn
studenten aan de Universi-
teit van Leipzig. Wundt
verklaarde dat de ziel “een
verspilling van energie”
was en dat de mens een-
voudigweg een ander dier
was. De theorie vereiste
slechts dat de mens gecon-
ditioneerd moest worden
om andere ideeën over de
waarde van het menselijk
leven te accepteren. Religie,
zei hij, was een “soort van
primitieve wijsbegeerte over
het bovennatuurlijke (metaf-
ysica)”. Religieuze ideeën
en gevoelens hoorden

thuis “vóór het tribunaal van de psychologie” en het
“ideaalbeeld van de wereld volgens de religieuze
verbeelding was niet noodzakelijkerwijs een ethisch
ideaal”. Het bevat bijna altijd elementen die wanneer ze
beoordeeld worden aan de hand van de geldende

moraal, moreel onverschil-
lig lijken of daadwerkelijk
immoreel zijn.”7

Met deze nieuwe “al-
les overtreffende” geestelij-
ke wetenschap verklaarde
Wundt dat alleen psychia-
ters en psychologen in het
bezit waren van het juiste
“ontwikkelde morele
bewustzijn” om dit “tribu-
naal” te leiden.

Door het reduceren
van het geestelijke naar
psychologische factoren
beroemden Wundt’s leer-
lingen zich erop dat de
psychologie een “weten-
schap zonder ziel” gewor-
den was. Historicus J.R.
Kantor vertelt ons: “Mate-
rialisme is in wezen een
niet-wetenschappelijke
beweging, een verschijnsel
van sociale transformatie
en verandering. In het
religieuze domein is een
materialist simpelweg een
atheïst.”8

Het woord “psychiat-
rie” werd voor het eerst geb-
ruikt in 1808 door Johann
Christan Reil. Het betekent
“dokteren aan de ziel”, van
iatros (dokter). Ironisch
genoeg hebben psychiaters
zich nooit beziggehouden
met de levensenergie of de
ziel, in plaats daarvan

“We hebben allerlei giftige zekerheden geslikt 
zoals die ons gevoerd werden door onze ouders,
onze zondagsschool leraren, onze politici, onze

priesters, onze kranten en anderen met gevestigde
belangen in het controleren van ons … de

onvermijdelijke resultaten zijn frustratie, inferioriteit,
neurosen en het onvermogen om van het leven te
genieten, helder te redeneren of om een wereld te

maken waarin we kunnen leven.”
— Dr. G. Brock Chisholm, 

psychiater, medeoprichter van de 
World Federation for Mental Health, 1945
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hebben ze zich alleen gecon-
centreerd op de hersenen.

De psychiatrie en 
de psychologie werden
beide het domein van 
de wetenschap die het
bestaan van de ziel ont-
kent en de studie van de
mens was nu “officieel”
beperkt tot de materiële
wereld, het lichaam en 
de hersenen. Het concept
van de ziel als “een wezen
dat bewust is en zich kan
afscheiden van het lichaam”,
een overtuiging die leefde
bij een groot deel van de beschaafde mensen, werd
“wetenschappelijk” terugverwezen naar de primi-
tieve rassen.9

Het is dan ook geen verrassing dat de religie en 
de filosofie, de krachten die de mensheid uit de put 
van barbaarsheid hadden getrokken, in aanvaring 
kwamen met deze revolutionaire visie. Vrijzinnigheid of
materialisme wortelden zich toen de leerstellingen van
Wundt wereldwijd verspreid werden door zijn studenten.

Verspreiding van het
wereldse materialisme

Onder de studenten
van Wundt die voorname-
lijk verantwoordelijk waren
voor het wereldwijd vers-
preiden van zijn leer, be-
vonden zich onder andere
de Russische fysioloog en
psychiater Ivan Pavlov,
aantoonbaar de meest be-
ruchte aanhanger van de
“de mens is een dier”
theorie. 

Maar ook Amerikanen
stroomden het klaslokaal

van Wundt binnen. G. Stanly Hall, een gewijde gees-
telijke, studeerde anatomie, theologie, antropologie en
psychiatrie in Duitsland. Op de vraag of zijn studies hem
meer of minder vroom hadden gemaakt, antwoordde
Hall: “Minder…” Hall werd de eerste voorzitter van de
American Psychological Association. Hij vestigde het
veld van de “genetische psychologie” en werd vermaard
om zijn toepassing van Wundt’s “experimentele psycho-
logie” op de ontwikkeling van kinderen. 

In 1879 verklaarde de Duitse 
psychiater Wilhelm Wundt, dat de ziel

“een verspilling van energie” was en dat
de mens eenvoudigweg een ander dier

was. Religieuze ideeën en gevoelens
hoorden thuis “vóór het tribunaal van de
psychologie”. Het concept van de ziel als

“een wezen dat bewust is en zich kan
afscheiden van het lichaam” werd
“wetenschappelijk” terugverwezen 

naar primitieve rassen. 

De materialistische ideeën
van Wundt, de
ontkenning van de ziel 
en religie, werden over de
hele wereld verspreid door
de afgestudeerden van zijn
school in Leipzig,
Duitsland (links)



De studies met Wundt inspireerden William James tot
zijn boek: The Varieties of Religious Experience. James'
biograaf Clarence J. Karier vertelt ons dat we met James
“overgaan van een cultuur waarin God centraal stond, naar
een cultuur waarin de mens centraal staat. Deze
fundamentele verschuiving in het westerse denken was het
begin van een soortgelijke verschuiving in de ideologische
structuur van het sociale systeem... Zonde werd een ziekte,
en religieuze rituelen zoals de biecht, die ontworpen waren
om het schuldgevoel te verlichten en boete te doen, werden
vervangen door op het individu en op de groep gerichte
psychotherapeutische interventies, ontwikkeld om de
schuld van angstneuroses te verlichten.”10

Freud verklaarde religie tot vijand. Hij zag geloof in het
onstoffelijke als bijgeloof en als een “universele
obsessionele neurose”.11 Hij voorzag ook de dood van de
kerk door de handen van de psychiatrie: “De
wetenschappelijke geest zorgt voor een bepaalde houding
aangaande wereldse zaken. Geconfronteerd met religieuze
zaken stopt het even, aarzelt het en stapt dan over de
drempel. Dit proces is niet te stoppen. Hoe groter het aantal
mensen voor wie de schatten van kennis beschikbaar
worden, des te groter is de groep die zich afkeert van het
geloof, in het begin alleen van haar verouderd en laakbaar
uiterlijk vertoon maar later ook van haar fundamentele
stellingen.”12

Ondanks de misvatting van de theorie van Wundt 
en de daaruit afgeleide ideeën en opinies van zijn studenten
- er bestaat voldoende empirisch bewijs dat de mens wel
degelijk anders en oneindig bekwamer is dan een dier - zijn
die onjuiste theorieën de fundamenten gebleven onder alle
inspanningen van de psychiatrie. Tegenwoordig beweren
psychiaters en psychologen nog steeds dat de mens een dier
is dat geconditioneerd en onder de duim gehouden kan
worden. Overheden zijn overtuigd geraakt van dit idee en
betalen miljarden aan overheidsgeld aan diegenen die
mensen conditioneren en onder de duim houden. De
psychiatrie zal het bewijs niet toestaan om tussenbeide te
komen.

Met de religie en haar basisbeginselen onder directe
aanval van de hooghartige verspreiding van lijnrecht
ertegenover staande, materialistische ideeën, duurde het
slechts enkele decennia voor de sociale en religieuze 
consequenties zichtbaar werden.

“DE MENS ALS DIER”
Het devalueren van religie

B ekende psychologische “deskundigen” uit de
negentiende eeuw verwierpen religie en
verwezen de mens naar het niveau van de

aap, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor het
morele verval van de samenleving.

❚ In 1808 stelde Johann Christian Reil als eerste
het woord “psychiatrie” samen, wat “dokteren aan de ziel”
betekent, van psych (ziel, geest) en iatros (dokter).
Ironisch genoeg hebben psychiaters al lang geleden het
idee opgegeven de geest of de ziel te helpen en zijn ze zich
in plaats daarvan uitsluitend gaan concentreren op de
hersenen.

❚ Ivan Pavlov (boven) trachtte resultaten van
stimulus respons experimenten op dieren over te hevelen
naar de mens als “gedragspsychologie”. Zijn ideeën
hadden een grote invloed op de psychologie tijdens de
eerste helft van de twintigste eeuw.

❚ Een van de meest bekende tegenstanders van
religie, de Weense psycholoog Sigmund Freud, riep
religie uit tot “vijand” en spirituele overtuigingen tot
zowel bijgeloof als de “universele obsessieve neurose”. Hij
onderwees dat kennis iemand verwijdert van religie. Hij
beschouwde religie als “achterhaald”.

❚ Psycholoog G. Stanley Hall, die oorspronkelijk
een gewijd geestelijke was, studeerde psychologie aan de
universiteit van Berlijn in 1868 en vestigde daarna de
“genetische psychologie” waarin werd geleerd dat mensen
niets meer zijn dan een combinatie van chromosomen.

❚ Psycholoog William James schreef, nadat hij
onder Wundt had gestudeerd, dat religieuze leiders heel
vaak “ziekelijk gedrag” vertoonden. James kwalificeerde
de grondlegger van de Quaker religie als een psychopaat
omdat hij geloofde dat hij werd geïnspireerd door God.

Ivan Pavlov

G. Stanley Hall

William James 

Sigmund Freud

Johann Christian Reil
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DE AANVAL OP SPIRITUALITEIT
De aanval van het Humanistisch Manifest

I n de geestelijk uitdagende jaren tussen de twee
wereldoorlogen, bloeiden de psychiatrie en de
psychologie op. John Dewey, een volgeling van

Wilhelm Wundt, ontwikkelde in 1933 het
Humanistisch Manifest, waarin gesteld werd: “Er is
een groot gevaar voor een uiteindelijke, en fatale,
zoals wij geloven, identificatie van het woord religie,
met dogma’s en methoden die hun betekenis hebben
verloren en niet bij machte zijn om het probleem van
het leven van de mens in de twintigste eeuw op te
lossen.” Het zou beter zijn als religie een “menselijke
activiteit” zou worden in de richting van een
“…openlijk en expliciet humanisme”.

Er werd een lijst met 15 grondregels opgesteld,
waaronder:

❚ Religieuze humanisten beschouwen het
universum als op zichzelf staand en niet gecreëerd. 

❚ Het verschil tussen de kerkelijken en niet-
kerkelijken kan niet langer gehandhaafd worden.

❚ Het Humanisme zal de weg bewandelen van
sociale en geestelijke hygiëne en sentimentele,
irrealistische hoop ontmoedigen. 

In 1973 deelde het “Tweede Manifest” een nog
hardere klap uit aan de onschendbaarheid en
geldigheid van de religie: “…humanisten geloven nog
steeds dat het traditionele geloof in God, met name
het vertrouwen in de levende God die om mensen
geeft, hun gebeden verhoort en begrijpt en in staat is
om er iets aan te doen een onbewezen en ouderwets
geloof is. De totale persoonlijkheid is een functie van
het biologische organisme dat opereert in een sociale
en culturele samenhang. Er is geen geloofwaardig
bewijs dat het leven de dood van het lichaam
overleeft.”

In 1980 stelde een Seculiere Humanistisce
Verklaring dat mensen een zinvol leven konden leiden
zonder de noodzaak van religieuze geboden of
geestelijken.

“Er is een groot gevaar voor een
uiteindelijke, en fatale, zoals wij geloven,
identificatie van het woord religie, met

dogma’s en methoden die hun betekenis
hebben verloren en niet bij machte zijn om
het probleem van het leven van de mens in

de twintigste eeuw op te lossen”.
— Humanistisch Manifest, ontwikkeld 

door John Dewey, 1933

John Dewey



Kerken die in de nasleep van de Eerste
Wereldoorlog “hulp” accepteerden die
werd aangeboden door psychiaters en
psychologen om sociale problemen op te
lossen werden verraden.

Hoewel de psychiatrie beloofde om het
geloof te “ondersteunen” en hulp te
verschaffen, brak zij haar vervolgens af en
deed haar teniet.

In 1940 omvatte het aangegeven
algemene plan het overnemen van elk
belangrijk terrein van maatschappelijk
streven, inclusief religie. Vooraanstaande
Engelse en Canadese psychiaters
verkondigden openlijk de noodzaak om
religieuze waarden te elimineren, waarbij
religie moest worden vervangen door een
“geloof in geestelijke gezondheidszorg”.

Het gezin dat lange tijd als heilig was
beschouwd in religies, werd opzettelijk
verzwakt door de World Federation for
Mental Health van de psychiatrie. Zij
beschouwde het gezin als “het
belangrijkste obstakel voor een
toenemende geestelijke gezondheid”.

Iedere sector van de samenleving die
“omgebouwd” is naar de specificaties van
de psychiatrie is in verval geraakt.

1
2
3

4
5

Gedragspsycholoog John B. Watson (rechts) en andere
psychologen werden geïnspireerd door Pavlov in hun

ontkenning van het bestaan van de ziel en hun
kleinering van de mens en religie.

BELANGRIJKE FEITEN



N
a de Eerste Wereldoorlog werden de kerken
geconfronteerd met een enorme menselijke
en sociale catastrofe. Het “tribunaal” van de
moderne geestelijke wetenschap verspilde
deze kans niet om religies te laten weten dat

zij “weinig hadden gedaan” om de oorlog en de gevolgen
daarvan te voorkomen.13

Uit oprechte bezorgdheid over eenheid en vrede
accepteerden de kerken de onbaatzuchtig klinkende “hulp”
van de nieuwe “wetenschappen” om het sociale en
politieke probleem op te
lossen. De psychiatrie en de
psychologie schepten een
verleidelijk beeld over de
manier waarop ze konden
helpen. Dr. Charles Dana,
professor in de neurologie
aan de Cornell Universiteit,
stelde: “Hij [de psychiater]
moet helpen om het geloof
van mensen die gelovig zijn
te versterken en om religie of
een hoog en positief ideaal te
brengen of te creëren voor degenen die geen geloof hebben.
Hij moet ze laten zien hoe ze gelukkig kunnen leven en met
wetenschappelijke effectiviteit de kracht kunnen gebruiken
die ze van de natuur hebben gekregen…”14

De uitgestoken helpende hand bevatte echter alleen de
vergiftigde vruchten van het verraad:

❚ In 1925 stelde gedragspsycholoog John B. Watson: 
“Niemand weet precies hoe het idee van een ziel of het
bovennatuurlijke is begonnen… Het is vermoedelijk
voortgekomen uit de algemene luiheid van de mensheid.”
In 1928 voegde hij hieraan toe: “Niemand heeft de ziel ooit
aangeraakt, of hem gezien in een reageerbuis, of heeft er op

een andere manier kennis mee gemaakt zoals hij dat doet
met andere objecten in de dagelijks leven.”15

❚ Op het Zesde Internationale Congres over Filosofie in
1926 zei K.N. Kornilov over de psychiatrie: “De ziel … die
een leidende rol heeft gespeeld in het verleden is heden ten
dage nog maar van gering belang…”16

❚ In 1940 onthulde de psychiatrie haar
huiveringwekkende offensief om haar wereldwijde
dominantie te bewerkstelligen in alle belangrijke sociale
sectoren inclusief religie. Zoals reeds werd genoemd in de

inleiding van deze publi-
catie, werd dit offensief aan-
gevoerd door twee van de
meest vooraanstaande psy-
chiaters van het Britse geme-
nebest die later tezamen de
World Federation for Mental
Health zouden oprichten.

John Rawling Rees
openbaarde de Strategic
Planning for Mental Health
en de “verantwoordelijk-
heid” van de psychiatrie om

de gebieden van het onderwijs, het recht, de geneeskunde
en de kerk over te nemen door te stellen: “Het openbare
leven, de politiek en het bedrijfsleven zouden allemaal
binnen onze invloedssfeer moeten zijn. ...Als we de
professionele en sociale activiteiten van anderen gaan
infiltreren, moeten we naar mijn mening de totalitaire
regimes imiteren en een soort van vijfde colonne vormen!”17

[Vijfde colonne: burgers die in het geheim de vijand helpen,
speciaal door sabotage en spionage.]

In 1945 lichtte een collega van Rees en een voor-
aanstaande Canadese psychiater, Dr.Chisholm, het
algemene plan in een toespraak nader toe: “De mensheid
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HOOFDSTUK TWEE
De psychiatrische 
aanval op religie

“Niemand weet precies hoe het idee
van een ziel of het bovennatuurlijke is

begonnen…Het is vermoedelijk
voortgekomen uit de algemene

luiheid van de mensheid”.
— John B. Watson, 

gedragspsycholoog, 1925.



zal niet worden gered tenzij
ze is bevrijd van haar
verward en verstoord
emotioneel en mentaal
functioneren... De herinter-
pretatie en het uiteindelijk
uitroeien van het concept
van goed en kwaad dat de basis vormt van de opvoeding
van het kind, het vervangen van het geloof door intelligent
en rationeel denken... zijn de verlate doelen van bijna alle
effectieve psychotherapie... Het is een feit dat de meeste
psychiaters en psychologen... die morele ketenen hebben
afgeworpen en in staat zijn vrij waar te nemen en na te
denken. Als de mensheid bevrijd moet worden van de
kreupel makende last van goed en kwaad, moeten het de
psychiaters zijn die hier het eerst verantwoordelijkheid
voor nemen... De psychiatrie moet nu beslissen wat de
onmiddellijke toekomst van de mensheid is; niemand
anders kan dat.”18

In 1948 werd het plan van de vijfde colonne van Rees
en Chisholm wereldwijd geïmplementeerd met de vorming
van de WFMH. Chisholm en Rees traden op als voorzitter.
Bij een oprichtingsconferentie met de titel “Geestelijke

gezondheid en Wereldbur-
gerschap” gaven psychiaters
verder uitdrukking aan hun
verborgen ambities voor
politieke en sociale controle.
Religie werd geïdentificeerd
als een keuzedoelwit voor

“oriëntatie op geestelijke gezondheid”: “...Men zou moeten
onderkennen dat een acceptatie van het gezichtspunt van de
geestelijke gezondheidszorg... een verplichting met zich
meedraagt om enkele van de leerstellingen van de kerk
kritisch onder de loep te nemen in het licht van het
hedendaagse inzicht in wat essentieel lijkt te zijn voor de
gezonde ontwikkeling van de persoonlijkheid en in het licht
van wat wij nu weten dat schadelijk is voor de ontluikende
persoonlijkheid van het kind.”19

Terwijl de traditionele religie in de nadagen van twee
verschrikkelijke wereldoorlogen zichzelf aan een kritisch
zelfonderzoek onderwierp, grepen de geestelijke
gezondheid ideologieën de kans aan om de spies verder in
het hart van de religie te drijven. 

Psychiater Harry Stack Sullivan suggereerde dat
psychiaters, net als alle andere grote, “religieuze leiders,

“We hebben een effectieve aanval
uitgevoerd op een aantal beroepen.

De twee gemakkelijkste waren
natuurlijk het onderwijs en de Kerk;

de twee moeilijkste zijn justitie 
en de geneeskunde.”

— Dr. John Rawling Rees, Engels psychiater,
Strategic Planning for Mental Health, 1940
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Psychiater J.R. Rees
hield een toespraak

voor de National
Council for Mental

Hygiene in Engeland
en beschreef de 

“verantwoordelijkheid” 
van de psychiatrie voor
“het overnemen van het
geloof ” en maakte zo de

weg vrij voor de
daaropvolgende aanval

van de psychiatrie.



❚ “In het kort, de aard van de hallucinaties van Jezus,
zoals die zijn beschreven in de orthodoxe Evangeliën,
staat ons toe om te concluderen dat de grondlegger van
de christelijke religie leed aan religieuze paranoia.”22 -
Charles Binet-Sanglé, La Folie de Jésus (De waanzin van
Jezus), 1910

❚ “Alles wat we van hem weten past zo perfect in het
klinische beeld van paranoia dat het nauwelijks denkbaar
is dat mensen de accuraatheid van de diagnose in twijfel
kunnen trekken.”23 - Amerikaanse psychiater William
Hirsch, Conclusions of a Psychiatrist, 1912

❚ “Je kan het oneens zijn met Schweitzer… Hij neemt
klakkeloos aan dat het falen van Jezus om ideeën over
verwondingen en achtervolgingen te ontwikkelen, de
mogelijkheid van een paranoïde psychose uitsluit. Dit is
niet noodzakelijkerwijs waar; sommige paranoïde
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profeten en zelfs Jezus Christus”, de religie meer van deze
tijd zouden moeten maken.20 En dat deden ze.

Het daaropvolgende jaar ging dominee Leslie Dixon
Weatherhead van de Methodisten Kerk in Engeland
samenwerken met psychiater Percy Backus om
psychiatrische klinieken op te zetten als verlengstuk van
parochies. Hij pleitte voor elektroshock, Deep Sleep
behandelingen (een combinatie van drugs en elektroshocks,
ook bekend als verlengde narcose), psychochirurgie,
kalmerende middelen en hypnose als toevoegingen aan het
christendom.21

De vruchten van deze strategieën zijn maar al te
werkelijk. De morele structuur van de maatschappij was en
blijft het doelwit van een gezamenlijke aanval, gehavend
door echtscheidingen, werkeloosheid, drugsmisbruik,
analfabetisme en een epidemie van jeugdcriminaliteit. Elke
sector van de samenleving die “bewerkt” is om in de
psychiatrische specificaties te passen, is in verval geraakt.

De geestelijken, waar families al eeuwenlang
aanklopten voor geestelijke raad, vielen nu onder de
controlerende begeleiding van “deskundigen” uit de
geestelijke gezondheidszorg.

“…Jezus Christus zou eenvoudigweg
teruggekeerd zijn naar zijn timmerwerk

door het gebruik van de moderne 
[psychiatrische] behandelingen”.

— psychiater William Sargant, 
Engeland,1974.

William Sargant

M et de fundamentele ideologische vijandschap
tegenover religie en morele waarden, eigen aan de
psychiatrie en de psychologie, wordt hun

vijandigheid zichtbaar in bijna elk woord dat ze uitspreken
over het onderwerp. Niets is te heilig om aan hun
“deskundige” mening te ontsnappen, zelfs Jezus Christus niet.

De volgende verachtelijke inspanningen om de
grondlegger van het christendom te diagnostiseren als een
krankzinnige en om daarmee het hele christendom af te doen
als neuroses en illusies, worden hier aangereikt, niet om
godslasterlijk te zijn maar om de psychiatrische antireligieuze
agenda te openbaren:

mensen manifesteren in zijn geheel ideeën van
grootsheid.“24 - psychiater Winfred Overholser, voorzitter
van de American Psychiatric Association, stelde dit in het
voorwoord van het boek van Albert Schweitzer, The 
Psychiatric Study of Jesus, 1948.

HET TENIETDOEN VAN HET CHRISTENDOM
Het ontwijden van heilige grond



1

3

Eeuwenlang was geestelijke begeleiding
de taak van de geestelijken die de
religieuze leer gebruikten om troost te
schenken.

De psychiatrie stelde dat de Tweede
Wereldoorlog te wijten was aan het
falen van religie om de onmenselijkheid
ten opzichte van de mens op te lossen
en opende zo de deur voor
psychiatrische en psychologische
“oplossingen”.

Tegen 1952 werden psychologielessen
gegeven in de meeste Amerikaanse
seminaries en op voortgezette
theologische opleidingen.

Voor sommige kandidaat-priesters be-
stond de voorbereiding op het
celibataire leven onder andere uit
psychologische seminars waarin feitelijk
de seksuele lusten werden
aangewakkerd.

Omdat de psychiatrie beweerde dat de
problemen van de mens biologisch, niet
geestelijk, van aard waren, overtuigden
zij de kerken dat zij seksueel gestoorde
priesters konden helpen.

De schandalen rond pedofiele priesters
van de laatste jaren is rechtstreeks terug
te voeren op de ondermijning van religie
door de psychiatrie en de infiltratie van
de kerk.

2

4
5
6
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Religieuze mensen werden verraden door de
Sensitivity Training en andere psychologische

counselingtechnieken van de Duitse 
psycholoog Kurt Lewin (boven) die 

atheïstische wortels hadden.



V
óór de invloed van de psychiatrie en de
psychologie was pastorale begeleiding een
van de meest gerespecteerde en
belangrijkste activiteiten van de predi-
kanten die plaatsvonden in de

gemeenschap. Eeuwenlang is het de taak van de geestelijken
geweest om zorg te dragen voor de spirituele behoeften van
hun parochianen. Door te refereren aan de religieuze leer
hielpen ze hun parochianen
om betekenis te geven aan
het leven en boden ze
spirituele troost en steun aan
hen die onder hun hoede
waren.

Het woordenboek defi-
nieert pastoraal als “van een
pastoor, een geestelijke die
zorgt voor het geestelijke
welzijn van een groep men-
sen” (uit het Latijn pastor,
herder en pascere, voeden) en
counseling (begeleiden) als
raadgeven, bijstand bij
problemen, opvoeding en
andere activiteiten (uit het Latijn consillium, counsel,
weloverwogen en consulere beraadslagen, bijeenroepen). In
zijn zuiverste vorm betekent counsel; wijsheid en
voorzichtigheid.

Pastorale begeleiding vormde een grote barrière voor
de psychiatrische infiltratie van de kerken en werd daarom
het doelwit van een beraamde gezamenlijke aanval.
Chisholm gebruikte de Tweede Wereldoorlog als het
“bewijs” van het falen van de traditionele religie om
oplossingen aan te dragen voor het onmenselijke gedrag
van de mens tegenover anderen. Daarvoor in de plaats

begonnen de psychiatrie en de psychologie met het
uitventen van hun “superieure” type ogenschijnlijk
wetenschappelijke gelegitimeerde begeleiding (counseling). 

In de jaren vijftig bedachten de in Duitsland geboren
psycholoog Kurt Lewin en zijn medestanders in de
Verenigde Staten een psychologisch begrip dat de “T-
groepen” (T van training) werd genoemd. De term
“Sensitivity Training” kwam af van de T-groepen. Het werd

omschreven als “te zijn
ontwikkeld om te
bestuderen hoe mensen
sociaal en psychologisch
gemanipuleerd konden
worden om hun ziel op te
geven…”25

Psycholoog Ed Schein,
die hersenspoeltechnieken
bestudeerde in Korea, gaf toe
dat de nieuwe methoden die
onbewust door kerken
werden gebruikt om
geestelijken op te leiden en
parochianen raad te geven,
voortkwamen uit de

hersenspoeltechnieken van Pavlov.26

Schrijver Gary Allen beschreef het effect van Sensitivity
Training op normen en waarden: “Na het aanhoren van de
dingen die anderen als hun fouten opbiechten, is men
geneigd om te vinden dat zijn eigen verkeerde daden
eigenlijk wel meevielen hetgeen zorgt dat hij een lagere
morele standaard accepteert… In het kort, Sensitivity
Training creëert ‘verandering’ door het opnieuw vaststellen
van de loyaliteit zodat deze niet langer ligt bij de familie,
thuis, kerk en collega’s… Deelnemers… worden
gedwongen om de verschrikkelijke keuze te maken:

“Slechts enkele predikanten zijn bereid om de
tijd te nemen om het bewijs te onderzoeken,

de gevolgen ervan te overwegen, de
bedriegerij te confronteren en hun mensen te
informeren over het falen van de psychologie

om voor een wetenschap van geestelijke
gezondheid door te kunnen gaan.”

— Ed Bulkley, Why Christians 
Can’t Trust Psychology, 1993
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moraliteit of morele
ongehoorzaamheid.”27

Aangekondigd als het
snelst groeiende sociale
verschijnsel van dat mo-
ment, verspreidde het zich
snel onder religieuze leiders
en kerken inclusief de
Nationale Raad van Kerken
(NCC) en de Wereld Raad
van Kerken.28

Rond 1952 had 83% van
meer dan 100 Amerikaanse
seminaries en hogere
theologische opleidingen
een of meer cursussen in de
psychologie. In 1961 hadden
rond de 9.000 geestelijken
een op de psychologie
gebaseerde “klinisch pasto-
rale” begeleidingscursus
gevolgd. Psychiaters over-
troffen het aantal geeste-
lijken, met 6 tegen 5 leden,
op de Amerikaanse Acade-
mie voor Religie en Gees-
telijke Gezondheid.29 De
Amerikaanse Associatie van
Christelijke Begeleiders
groeide van 700 mede-
werkers in de geestelijke
gezondheidszorg als leden in 1991, naar 50.000 vandaag de
dag.30

In Why Christians Can’t Trust Psychology schreef Ed
Bulkley: “Slechts enkele predikanten zijn bereid om de tijd
te nemen om het bewijs te onderzoeken, de gevolgen ervan
te overwegen, de bedriegerij te confronteren en hun mensen
te informeren over het falen van de psychologie om voor
een wetenschap van geestelijke gezondheid door te kunnen
gaan.” Bulkley stelde vervolgens: “Christelijke onderwijs-
instellingen en seminaries hebben het ongelooflijke bedrog
geaccepteerd en moedigen christenen nu enthousiast aan
om zich over te geven aan de inzichten, methoden en
bevindingen van de seculiere psychologie.”31

De omschrijving van de
cursus over pastorale coun-
seling aan een vooraan-
staand Amerikaans theolo-
gisch seminarie (in 1950):
“…Lichamelijke ziekten;
symptomen van nerveuze
en geestelijke nood;
evenwichtige en oneven-
wichtige persoonlijkheden;
de bevindingen van de
eigentijdse psychiatrie en
hun evaluatie betreffende
het evangelische christen-
dom.” Het lesprogramma
uit 2004 mengt “psychologie
en theologie in de klinische
praktijk” en beschrijft
psychologische ideeën zoals
“aanhoudende geestelijke
ziekten, neuro-psycholo-
gische stoornissen, depres-
sies en het disfunctioneren
binnen families”.

De snelheid en effici-
ëntie waarmee men pasto-
rale begeleiding afbrak,
werd geïllustreerd op de
Engelse psychiatrische con-
ferentie in 1967. In een
huiveringwekkende herin-

nering aan Brock Chisholm’s agenda, zegt dominee Canon
Sydney Evans: “Wat betekent persoonlijke verantwoor-
delijkheid in het licht van de bevindingen van de
psychoanalyse? Hebben de woorden goed en kwaad nog
enige bruikbaarheid in het licht van onze nieuwe kennis
over compulsieve gedragspatronen? …Ik geloof dat het een
van de tragedies van het christendom is dat het zichzelf
verward heeft met moraal…”32

Klinisch psycholoog Paul Pruyser rapporteerde over
de destructieve invloed van de “psychologische disciplines
in de opleiding van de geestelijken”: “Het woord ‘ziel’ heeft
haar betekenis en zelfs haar geloofwaardigheid verloren…
[de geestelijke] zal ontdekken dat of hij het nou wil of niet,
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Carl Rogers

“We kunnen ervoor kiezen om onze
groeiende kennis te gebruiken om mensen
tot slaaf te maken op manieren die je eerder

niet had kunnen dromen. Ze hun
persoonlijkheid afnemen, ze onder controle
houden met middelen die zo zorgvuldig zijn
uitgekozen dat ze zich misschien wel nooit

bewust zullen worden van het verlies 
van hun persoonlijkheid”.

— Carl R.Rogers, voormalig voorzitter van de 
American Psychological Association.



hij ook een eerstelijns medewerker van de geestelijke
gezondheidszorg is of als zodanig beschouwd wordt door
de specialisten in de geestelijke gezondheidszorg.”33

In The Myth of Psychotherapy zei Dr. Thomas Szasz,
emeritus professor in de psychiatrie, dat zijn belangrijkste
doel om dit boek te schrijven, was: “Om te laten zien hoe het
verval van de religie en de groei van de wetenschap in de
achttiende eeuw, het genezen van (zondige) zielen, wat
altijd thuishoorde bij de christelijke religies, opnieuw vorm
werd gegeven als de genezing van geesteszieken en
daarmee een integraal onderdeel werd van de medische
wetenschap.”34

De traditie, het erfgoed en de praktijk van de op spiri-
tualiteit gebaseerde, pastorale begeleiding is in toenemende
mate vervangen door humanistische, psychologische
begeleiding en bestaat tegenwoordig bijna niet meer.

Het perverteren van het moreel
In 1950 werd het Amerikaanse tijdschrift Pastoral

Psychology voor het eerst gepubliceerd. In de
adviescommissie van de redactie zat de bekende humanist,
psycholoog en voormalig voorzitter van de American
Psychological Association Carl R. Rogers.

Rogers had eens gesteld: “We kunnen ervoor kiezen
om onze groeiende kennis te gebruiken om mensen tot slaaf

te maken op manieren die je eerder niet had kunnen
dromen. We kunnen hun persoonlijkheid afnemen, ze
onder controle houden met middelen die zo zorgvuldig zijn
uitgekozen dat ze zich misschien wel nooit bewust zullen
worden van het verlies van hun persoonlijkheid.”35

In 1964 voerde Rogers, met een 3-jarige subsidie van
het Amerikaanse National Institute of Mental Health
(NIMH), een van zijn depersonalisatie-experimenten uit bij
ongeveer twee dozijn religieuze orden, waaronder de
Zusters van Genade, de Zusters van Goddelijke
Voorziening, de Jezuïeten, de Franciscanen en andere
Katholieke organisaties. Rogers werd geholpen door de
katholieke psycholoog William Coulson, die later toegaf dat
de psychologische technieken die gebruikt werden op de
geestelijken, erop gericht waren om “een epidemie van
seksueel wangedrag onder geestelijken en therapeuten uit
te lokken…” Hij verwierp vervolgens deze praktijken.36

Het onderzoek eindigde na slechts twee jaar. Op dat
moment was het onderwerp van één van Rogers zijn
experimenten, de Zusters van het Onbevlekte Hart van
Maria (IHM), geruïneerd. In 1993 erkende Coulson zijn
dwalingen en vertelde de Katholieke Pers: “Wij hebben in de
jaren zestig een hele verzameling religieuze orden kapot
gemaakt door de nonnen en priesters te laten praten over
hun ellende…Er waren 560 nonnen toen we begonnen.

D e katholieke psycholoog William
Coulson vertelde de Katholieke
Pers dat de studies die in de

jaren zestig waren uitgevoerd op
religieuze ordes hen hadden
gecorrumpeerd. Eén van de studies
eindigde na slechts twee jaar. Tegen die
tijd was het onderwerp van het
experiment, de Zusters van het
Onbevlekte Hart van Maria (IHM),
kapotgemaakt: “Er waren zo’n 560
nonnen toen we begonnen. Binnen een
jaar na onze eerste interventies
verzochten 300 van hen Rome om hen
van hun geloften te ontheffen. Ze wilden
niet onder iemands gezag staan, behalve
onder het gezag van hun eigen
goddelijke ik”, bekende Coulson.

Het vernietigen van het geloof

William Coulson



Binnen een jaar na onze
interventies hadden er 300
een petitie ingediend in
Rome om van hun gelofte
ontheven te worden. Ze
wilden niet langer onder
autoriteit van iemand
staan, behalve onder de
autoriteit van hun eigen
goddelijke ik”.

Coulson stelde verder:
“De netto opbrengst van het seksuele onderricht,
vormgegeven als Rogeriaanse encountering (de therapie
van Carl Rogers), is het opdoen van meer seksuele ervaring.
Humanistische psychotherapie die de Kerk in Amerika
vrijwel in zijn geheel heeft overgenomen… domineert vele
vormen van afwijkend onderwijs, zoals seksueel
onderricht…”37 Hij zei dat zowel hij als Rogers wisten dat
hetgeen ze gecreëerd hadden “werkelijk slecht” was. 

In 1992 werd er een groepsgericht seminar (Sensitivity
Training) met de titel: “Een oriëntatie op een celibatair
leven” gehouden voor jonge aankomende priesters in een
Theologisch Instituut in Frieburg, Duitsland. De vragenlijst
bevatte talloze vragen waarbij de zin afgemaakt moest
worden, aangaande seksuele activiteiten: 
❚ Ik vind het een voorwaarde voor echt seksueel plezier
[dat]… 
❚ De meest opwindende seksuele ervaring waarbij ik me
met name lichamelijk of emotioneel gelukkig voelde
was…
❚ Op dit moment ben ik in staat om mijn behoefte aan
tederheid en erotiek in de volgende mate te bevredigen...
❚ Ik schat mijn mogelijkheden voor erotische expressie als
volgt in… 
❚ De vroegste erotische ervaring die ik mij kan herinneren
is… 
❚ De drie meest belangrijke wensen die ik voor de
toekomst heb op seksueel erotisch gebied zijn: ...38

De deelnemers werden aangemoedigd om “hun
heupen naar voren en achteren te bewegen” om vervolgens
in paren een kussen op heup hoogte tussen hen in te
plaatsen en dit tegen elkanders genitaliën te duwen. De
Zwitserse Catholic Weekly rapporteerde in 1994 dat in plaats
van een oriëntatie op een celibatair leven dit een “verleiding

van de toekomstige pries-
ters” was en meer gericht
op het “verhogen van het
verlangen naar seks”.39

Op dit moment bieden
theologische seminaries
cursussen aan in “mense-
lijke seksualiteit”, voor het
onderzoeken en behan-
delen van “seksuele 
stoornissen” en “psycho-

seksuele stoornissen”.
Als we in overweging nemen dat volgens William

Coulson het resultaat van seksueel onderricht “meer
seksuele ervaring” is, dan is er geen twijfel over de intentie
en het doel van deze cursussen van psychologen.

Het gebruik van seksuele perversie als wapen
In de World History of Psychiatry stelt schrijver John G.

Howles: “Zolang psychiatrische problemen de problemen
van de ‘ziel’ waren”, konden de geestelijken en filosofen
“zich beroepsmatig bezighouden met zulke problemen”.40

Het herdefiniëren van de problemen van de mens in
“medische” of “biologische” termen was de helft van de
truc om geestelijke genezing het werkgebied van de
psychiatrie in te forceren. De andere helft van de truc was
het gebruik hiervan als lokmiddel om de kerken ertoe te
brengen om hun seksueel verwarde geestelijken over te
dragen voor “professionele hulp”.

In 1951 huurde de psychiatrische inrichting, Institute
of Living, in het Amerikaanse Connecticut Francis J.
Braceland (later de voorzitter van de American Psychiatric
Association) in als hoofdpsychiater. Volgens een artikel in
de New Yorker in 2003, riep Braceland de Katholieke
bisschoppen op om zich te ontdoen van hun “traditionele
antipathie tegen de psychiatrische leer en medische hulp te
zoeken voor hun gekwelde priesters”. Door de goede naam
die Braceland had onder de bisschoppen begon het Institute
of Living doorverwijzingen te krijgen.41

In 1986 werd een priester met een bekende voorge-
schiedenis van pedofilie die psychiatrisch behandeld was,
beschuldigd van het lastigvallen van een kind. Hij werd
doorverwezen naar het Institute of Living voor hulp. In zijn
ontslagpapieren stelde Dr. Robert Swords: “Het was geen
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De psychologische technieken die
gebruikt werden op de

geestelijken waren gericht op het
“uitlokken van een epidemie van

seksueel wangedrag onder
geestelijken en therapeuten…”

— William Coulson, psycholoog 1993.



klassiek geval van pedofilie vanwege het sporadisch
voorkomen van het misdrijf, omdat hij uiteindelijk stopte
en het van een speelse en kinderlijke kwaliteit was. Het was
niet seksueel stimulerend of erotisch en het was niet
sadistisch en ook niet zonder onbarmhartigheid. De
psychiaters adviseerden dat hij terug kon keren naar zijn
parochie hoewel ze zeiden dat de uiteindelijke beslissing bij
de Kerk lag. 

“De patiënt verzekerde ons dat deze impulsieve
perioden van pedofilie nu onder controle waren en hij zijn
leven nu op een meer constructieve wijze had
vormgegeven sinds hij tien jaar geleden begonnen was met
psychotherapie en bezoeken aan een psychiater”, schreef
Dr. Swords.

In 1991 waren er weer
klachten over het seksueel
misbruik van kinderen door
diezelfde priester. Geba-
seerd op het psychiatrische
advies dat de priester
“ziek” was en niet crimi-
neel, werd hij doorverwe-
zen naar een andere
psychiatrische inrichting.
Daar werden de patiënten
uitgekleed en verbonden
met een plethysmograaf,
een apparaat dat vast-
gemaakt werd aan de
genitaliën om seksuele
opwinding te meten, en op
video opgenomen. De priester gaf uiteindelijk toe dat hij
sinds de jaren zestig pedofiel was. In september 2002
schikte het Aartsbisdom van Boston 86 rechtszaken tegen
deze priester voor een bedrag van $10 miljoen dollar, een
hoge prijs voor het opvolgen van een rampzalig psy-
chiatrisch advies.

Zoals journalist Barry Werth schreef: “Het gebruik van
de psychiatrie door de Kerk, of meer specifiek, 
het beleid van de bisschoppen om priesters, die verdacht
worden van het seksueel molesteren van minderjarigen,
naar psychiaters en psychologen te sturen in plaats 
van aangifte te doen bij de politie, is een van de meest
verontrustende en kostbare onderdelen…”42

“Het gebruik van de psychiatrie door
de Kerk, of meer specifiek, het beleid
van de bisschoppen om priesters, die

verdacht worden van het seksueel
molesteren van minderjarigen, naar

psychiaters en psychologen te sturen in
plaats van aangifte te doen bij de

politie, is een van de meest verontrus-
tende en kostbare onderdelen…”

— Barry Werth, journalist 
New Yorker, 2003.

Christopher Coyne kondigde in september 2003 aan dat
het aartsbisdom van Boston $85 miljoen zou betalen aan
meer dan 500 mensen die seksueel waren misbruikt door
rooms-katholieke priesters. Het vertrouwen van de kerk in
psychiatrisch advies is kostbaar geweest, zowel in financieel
opzicht als in schade aan de levens van mensen.



Het is een bekend medisch feit
dat ongediagnosticeerde en
onbehandelde fysieke kwalen
dezelfde symptomen creëren die
de psychiatrie verkiest te
definiëren als een “geestelijke
stoornis”. 

Er bestaan humane alternatieven
voor het psychiatrische monopolie.
Mensen in wanhopige
omstandigheden moeten juiste en
effectieve medische zorg krijgen.

De Italiaanse Dr. Giorgio Antonucci
verschafte patiënten, die door
psychiaters als “gevaarlijk” waren
bestempeld, een behandeling
zonder medicijnen. Met de juiste
medische zorg en communicatie
konden de patiënten uit het
ziekenhuis ontslagen worden.

Het gebruik van fysieke en
mechanische dwangmiddelen in
de psychiatrie is mishandeling en
zou onwettig verklaard moeten
worden.

4
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BELANGRIJKE FEITEN

Het verzinnen van zogenaamde “stoornissen” zoals die vermeld staan in
het Diagnostic and Statistical Manual for Mental

Disorders (DSM) van de psychiatrie en de sectie over geestelijke
stoornissen in de International Classification of Diseases

(ICD) stelt de psychiatrische beroepsgroep in staat om miljoenen mensen
met veel winstmakende  etiketten op te plakken en drugs te geven.



A
ls kerken beter keken, zouden ze onder
andere zien dat psychiaters en psychologen
onder de medische beroepen de slechtste
staat van dienst hebben als het gaat om
seksueel misbruik. Hun “therapieën” of

“behandelingen” zijn op z’n best waardeloos en in het ergste
geval dodelijk.

Op het gebied van
kindermishandeling en
aanranding zijn psychiaters
en psychologen onovertroffen.
Een onderzoek in Amerika in
2001 naar de relatie tussen
therapeuten en cliënten, ook
betreffende minderjarigen,
toonde aan dat 1 op de 20
cliënten die seksueel
misbruikt waren, minderjarig
was. De vrouwelijke minder-
jarige slachtoffers waren
tussen de 3 en 17 jaar en de mannelijke slachtoffers waren
tussen 7 en 16 jaar.43 De gemiddelde leeftijd was 7 jaar voor
meisjes en 12 jaar voor jongens.44

In een artikel in Insight news magazine van 26 april  in
Washington D.C. bagatelliseerde Richard Gardner,
professor in de kinderpsychiatrie, het misdrijf: “De
excessieve moralistische en bestraffende reacties van de
maatschappij tegenover pedofielen...gaan veel verder dan
de ernst van het misdrijf.” Hij stelde vervolgens dat
pedofilie de voortplanting dient!

Minstens 10% van alle 650.000 psychiaters en
psychologen wereldwijd geeft toe dat ze hun patiënten
seksueel misbruiken. Volgens een onderzoek zou dit
percentage 25% zijn, meer dan 162.000 personen.

Een Canadees onderzoek naar psychiaters uit 1997

onthulde dat van de 10% die toegaf dat ze hun patiënten
misbruikten, 80% dit herhaaldelijke deed. Velen van hen
hadden persoonlijke analyses of psychotherapie ondergaan
in een mislukte poging om zichzelf te rehabiliteren.45

Psychiaters en psychologen hebben ook de hoogste
percentages drugsmisbruik, echtscheidingen en
zelfmoorden onder de medische beroepsgroepen. In de

Verenigde Staten wordt 40%
van de psychiaters
gedurende hun carrière
aangeklaagd wegens fouten
tijdens de behandeling.46

Dit zijn zeker geen
“deskundigen” waar kerken
naar moeten doorverwijzen.

Diagnostisch bedrog
Wat zijn de kenmerken

van een echte wetenschap?
Ed Bulkley benadrukt in Why

Christians Can’t Trust Psychology, dat het een systematisch
samengevoegde kennis van de materiële wereld is, die is
samengevat in een proces van vier stappen: 1) observatie
van verschijnselen; 2) het verzamelen van gegevens; 3) het
creëren van een theorie of hypothese op basis van het
beschouwen van de feiten, en 4) het testen van de hypothese
door het steeds observeren van gecontroleerde
experimenten. Het moet bruikbaar zijn en steeds opnieuw
kloppen.

Voldoen de psychiatrie en de psychologie aan deze
test? Het antwoord is een categorisch “nee”.

Het van Dale basiswoordenboek definieert fictie als “dat-
gene dat uit je fantasie voortkomt”. Iedereen die het
Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-
IV) van de psychiatrie en het hoofdstuk over geestelijke

HOOFDSTUK VIER
Kwaad vermomd als “wetenschap”

Minstens 10% van alle 650.000 psychiaters en
psychologen wereldwijd geeft toe dat ze hun
patiënten seksueel misbruiken. Psychiaters en

psychologen hebben ook de hoogste
percentages drugsmisbruik, echtscheidingen en

zelfmoorden onder de medische beroeps-
groepen. Het zijn zeker geen “deskundigen”

waar kerken naar moeten doorverwijzen.
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stoornissen in de International Classification of Diseases (ICD)
nader beschouwt, zal het moeilijk vinden om het in een
andere categorie onder te brengen. 

Dr. Thomas Szasz stelt: Als een “ziekte” “weten-
schappelijk iets wil betekenen moet het benaderbaar,
meetbaar en toetsbaar zijn op een wetenschappelijke
manier, bijvoorbeeld door het doen van een bloedtest, of een
electro-encephalogram. Als het niet gemeten kan worden,
zoals het geval is met 'geestelijke ziekten', dan is het woord
'ziekte' op z'n best een metafoor...en het 'behandelen' van die
'ziekte' is een...onwetenschappelijke onderneming.”47

De Canadese psychologe Tana Dineen zegt: “In
tegenstelling tot medische diagnoses, die een duidelijke
oorzaak aangeven, een passende behandeling en een
prognose, zijn de stoornissen die beschreven staan in de
DSM-IV [en ICD-10] tot stand gekomen door consensus in
een groep”, een stemming onder leden van de APA. Met
andere woorden, er is niets wetenschappelijks aan.48

Christelijk schrijver en voormalig psycholoog Lisa
Bazler stelde in 2002: “…We kunnen de psychologie
geen...wetenschappelijke discipline noemen...de therapeut
en psychiater zijn niet in staat om objectief de oorzaken en
oplossingen van problemen te meten of statistisch aan te
tonen, zoals een arts die kan meten en aantonen bij een
patiënt met een gebroken enkel.”49

Klinisch psycholoog Ty Colbert zegt dat om het
biologische model van de psychiatrie te kunnen adopteren
moet men “geloven in een materialistische wereld zonder
geestelijke invloed... het medische model claimt dat er geen
geestelijke activiteit plaatsvindt ten gevolge van een

DONALD PERSSON
Persson, een psycholoog uit Utah,
beschreef zichzelf als een “ethisch”
persoon toen hij in 1993 werd
veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf
voor het verkrachten van een
twaalfjarig meisje. Uit de bewijzen
bleek dat hij sinds 1975 wellicht 16
jonge meisjes had verkracht, velen
jonger dan vijf jaar.

ANTONIO DEGUZMAN
DeGuzman, een jonge psychiater uit
Massachusetts, werd veroordeeld tot 
3 à 4 jaar gevangenisstraf met een
proeftijd van 15 jaar voor het betasten
van drie jonge mannelijke patiënten.

CHRISTOPHER ALLISON
Psychiater Allison uit Engeland werd in

2002 tot 10 jaar veroordeeld 
voor het verkrachten en seksueel 

misbruiken van zes patiënten.

IMMORELE ADVISEURS
Het rechtvaardigen van criminaliteit

Om het biologische model van de 
psychiatrie te kunnen adopteren moet men

“geloven in een materialistische wereld zonder
geestelijke invloed... het medische model

claimt dat er geen geestelijke activiteit
plaatsvindt ten gevolge van een spirituele

dimensie. Alle activiteit, zelfs religieuze
overtuigingen of het geloof in God, zijn niets

anders dan processen in de hersenen.”
— Ty C. Colbert, klinisch psycholoog, 2001

Het hoge aantal veroordelingen van “professionals” in de geestelijke gezondheidszorg
weerlegt elke beweerde expertise in het begrijpen van de menselijke psyche. Een evaluatie
van meer dan 800 veroordelingen van psychiaters, psychologen en psychotherapeuten
tussen 1998 en 2004 onthult dat 43% van de veroordelingen fraude, diefstal en
verduistering betrof; 32% betrof seksuele misdrijven en 6% doodslag en moord. Enige
voorbeelden zijn onder andere:

BJARNE SKOVSAGER
De Deense psycholoog Skovsager

werd in 2002 veroordeeld tot zes jaar
gevangenisstraf voor vele ernstige 

seksuele misdrijven, waaronder sodomie
en exhibitionisme, met drie jongens 

in de leeftijd van 7 tot 11 jaar.
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▲

▲



spirituele dimensie. Alle activiteit, zelfs religieuze
overtuigingen of het geloof in God, zijn niets anders dan
processen in de hersenen.”50

Het enige bewijs dat een geestelijke ziekte tot een ziekte
maakt “zijn de symptomen die door professionals gebruikt
worden om iemand als geestesziek te diagnosticeren
(wanhoop, hopeloosheid, verdriet, boosheid, schaamte en
schuldgevoel...), het  zijn geen biologische kenmerken. Er is
geen bewijs dat deze uitingen een lichamelijke oorsprong
hebben. Ze wijzen allemaal op een pijnlijke ziel.”51

Er is momenteel nauwelijks een probleem te vinden in
het leven waar geen diagnose aan vast
zit: het kind dat draait of te ijverig is in
zijn spel is “hyperactief”..... als een kind
weigert om de
bewustzijnsveranderende pillen te
slikken “werkt het niet mee aan de
behandeling”, ... degene die stopt met
het drinken van koffie heeft een “cafeïne
ontwenningsstoornis”. Als een kind een
slecht cijfer heeft voor rekenen, heeft het
een “rekenstoornis”. Als het kind
problemen heeft met het schrijven van
teksten of de paragrafen niet goed kan
indelen, is dit volgens de psychiatrische
standaard niet een probleem dat de
onderwijzer moet oplossen, maar een
“stoornis in de schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid”.

In een onderzoek uit 1989 met de
titel “Religie en Schuld in OCD
[Obsessive Compulsive Disorder]
Patiënten”, werd de theorie gelanceerd
dat religie door haar duidelijke moraal,

mensen tot krankzinnigheid drijft. De schrijvers
concludeerden dat ”...Het ziektebeeld van obsessieve
compulsie duidelijk en positief gerelateerd was aan de mate
van gelovigheid...”52

Als toppunt van ironie en arrogantie hebben de laatste
DSM-IV en ICD-10 van de psychiatrie een nieuwe categorie
van geestelijke ziekten: “V62.89” (DSM-IV) en “Z71.8” (ICD-
10) betreffen “religieuze en spirituele problemen”. Niet
alleen hebben de psychiaters, hooghartig, Jezus Christus
ziek genoemd, ze plakken nu het etiket van geestelijke
stoornis op religie in het algemeen.

“…We kunnen de psychologie geen ...wetenschappelijke 
discipline noemen ... de therapeut en psychiater zijn niet in 

staat om objectief de oorzaken en oplossingen van problemen 
te meten of statistisch aan te tonen, zoals een arts die kan meten 

en aantonen bij een patiënt met een gebroken enkel.”
— Lisa Bazler, Christelijk schrijfster en voormalig psychologe, 2002

GEFINGEERDE HERSENTHEORIE
In talloze illustraties in populaire tijdschriften hebben psychiaters de
hersenen ontleed, van etiketten voorzien, en geanalyseerd, terwijl ze
tegelijkertijd het brede publiek overstelpten met de laatste theorie van
wat er allemaal mis mee zou zijn. Wat hier ontbreekt, zoals bij alle
psychiatrische theorieen, is wetenschappelijk bewijs. Zoals dr. Elliot
Valenstein (boven) uitlegt in Blaming the Brain : “Er zijn geen
testen beschikbaar die de chemische toestand van de hersenen van een
levend persoon kunnen vaststellen”. 

Dr. Elliot Valenstein 



D enk eraan dat, historisch gezien, religie altijd de
voornaamste vuurproef en bron is geweest voor
spirituele inspiratie aangaande de ontwikkeling

en instandhouding van een hoog niveau van moraal. Door
de meedogenloze aanval van de psychiatrie zijn de door
de tijd bewezen morele voorschriften van onze grote reli-
gies uit de mode geraakt in onze “moderne” wereld. Vol-
gens de psychiatrie en de psychologie bestaat er geen goed
en kwaad.

Sinds 1967 heeft het onderwijssysteem zich de morele
waarden toegeëigend met de implementatie van pro-
gramma's zoals “waarden-
verheldering”. Deel van het
Resultaatgericht Onderwijs
(OBE) was een pakket aan
technieken voor “waarden-
verheldering” uit Duits-
land. Dit werd in
Amerikaanse klaslokalen
onder verschillende namen
ingevoerd, waaronder Sen-
sitivity Training, training in
zelfwaardering, baas over
boosheid en conflicthanter-
ing om er maar een paar te
noemen. Dit waren niets
meer dan geestelijke tech-
nieken om gedrag te veran-
deren, of grofweg om overtuigingen te veranderen.53

Volgens William Kilpatrick, schrijver van Why Can't
Johnny Tell Right From Wrong, worden “gevoelens, per-
soonlijke groei en een compleet onbevooroordeelde houd-
ing” benadrukt. “Er wordt echter geen tijd besteed aan het
geven van morele begeleiding of het vormen van karakter.
Deugden worden niet uitgelegd of bediscussieerd, er wor-
den geen voorbeelden van goed gedrag gegeven, er wordt
geen reden gegeven waarom een jongen of meisje über-
haupt goed zou willen zijn. …Ze gaan weg met de indruk
dat zelfs de meest fundamentele waarden ter discussie
kunnen staan.” Hij waarschuwt: “Het wordt duidelijk
waarom hun [school]cijfers slecht zijn en waarom morele
waarden zo sterk gedaald zijn.”54

Beverly Eakman, onderwijskundige en schrijfster 
van Cloning of the American Mind: Eradicating Morality
Through Education, beschrijft het effect van de psychia-
trische en psychologische invloed op scholen: “Het is hun
duidelijke en openlijke agenda geweest om systematisch
de wetenschappelijke, op kennis gebaseerde les-
programma’s overboord te gooien, ten gunste van psy-
chologisch lesvoer dat emoties en waardensystemen

boven enig rationeel of communicatief functioneren
stelt… De informatie die de kinderen kregen was in feite
schadelijk.”55

In Mainz, Duitsland, produceerde het Ministerie van
Gezondheid een boekje met de titel: “Laten we over seks
praten”, waarin een jongere de vraag stelt: “Hoe lang zou
een stel samen moeten zijn voor ze intiem met elkaar wor-
den? Het antwoord dat werd gegeven was: “Hier is geen
regel voor, er is niets dat je moet doen. Doe wat je leuk
vindt wanneer je maar wilt. Jouw gevoelens zijn het enige
dat telt.”

In een rapport uit 1993
met de titel: “Perversie in
plaats van voorlichting”
staat een ander voorbeeld
van het aansmeren van
schadelijke literatuur aan
kinderen. Het onthulde hoe
miljoenen Duitse marken
aan belastinggeld waren
besteed aan een centrum
dat pornografische en sek-
sueel stimulerende propa-
ganda leverde voor
leerkrachten om lessen in
seksuele voorlichting te
geven. De programma’s
voor 12-jaar en ouder

vereiste dat een kind een kaart pakte en het onderwerp liet
zien, zodat er openlijk over gediscusieerd kon worden.
Sommige onderwerpen omvatten: “Heb je wel eens een
pornofilm gezien? (er waren meerdere antwoorden
mogelijk, variërend van het stom vinden tot er opgewon-
den van worden), “Ben je ooit in een auto intiem geweest
met iemand?” en “Hoe belangrijk is seks in jouw leven?”56

Soortgelijke opdringerige vragenlijsten, testen en
“onderzoeken naar de geestelijke gezondheid” vinden
momenteel plaats in scholen door heel Amerika en in
andere landen.

Kinderen aan de drugs
Vroeger toen ouders hun kinderen naar school stuur-

den, hadden ze de zekerheid van gestructureerd en effec-
tief onderwijs. Vandaag maken ouders zich niet alleen
zorgen over het verval van normen en waarden, maar ook
over het uit de hand lopende gebruik en misbruik van
drugs.

Eén stimulerend middel dat wordt voorgeschreven
bij ADHD is sterker dan cocaïne. De Amerikaanse Drug
Enforcement Administration (DEA) rapporteert dat het

“Het is hun duidelijke en openlijke agenda
geweest om systematisch de wetenschappelijke,
op kennis gebaseerde lesprogramma’s overboord
te gooien, ten gunste van psychologisch lesvoer
dat emoties en waardensystemen boven enig

rationeel of communicatief functioneren stelt… 
De informatie die de kinderen kregen was 

in feite schadelijk.”
— Beverly Eakman, onderwijskundige en schrijfster 

van Cloning of the American Mind: Eradicating 

Morality Through Education, 1998

SCHADELIJKE BEHANDELINGEN
Gevaarlijk 

Kinderen aan de drugs



tot verslaving kan leiden en tot “psychotische perioden, ge-
welddadig gedrag en bizarre gewoonten”. Zelfmoord is een
belangrijke complicatie tijdens het afkicken van deze en
andere soortgelijke amfetamineachtige drugs.

Miljoenen andere kinderen krijgen Selective 
Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) antidepressiva
voorgeschreven. In 2003 waarschuwde het Engelse Instituut
voor de Beoordeling van Geneesmiddelen de artsen, om deze
antidepressiva niet voor te schrijven aan kinderen onder de 18
jaar vanwege het risico op zelfmoord. In 2004 gaf de
Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een
soortgelijke waarschuwing af, hetgeen ook gebeurde door
Australische, Canadese en Europese instituten. 

Psychiaters brengen deze drugs de samenleving in, ook
al weten ze dat veel kinderproblemen die kunnen lijken op de
symptomen van “ADHD” in werkelijkheid allergische reac-
ties zijn. Hoge concentraties lood in de omgeving kunnen een
risico zijn voor falen op school en jeugddelinquentie of
onaangepast gedrag. Hoge concentraties kwik in het lichaam
kunnen onrust veroorzaken; pesticiden kunnen nervositeit,
slechte concentratie, geïrriteerdheid, geheugenproblemen en
depressies veroorzaken. Vaker wel dan niet hebben kinderen
één op één begeleiding nodig en moeten ze leren hoe ze
effectief kunnen studeren.

Een oplossing voor mensen die geestelijke problemen
ervaren is om vast te stellen dat er geen onderliggende
lichamelijke conditie is die het probleem veroorzaakt. Charles
B. Inlander schreef hierover in Medicine on Trial: “Mensen met
echte of veronderstelde psychiatrische of gedragsproblemen
worden verkeerd gediagnosticeerd, en er wordt hun schade
aangedaan, in een verbijsterende mate. …Velen van hen
hebben geen psychiatrische problemen maar vertonen
lichamelijke symptomen die lijken op geestelijke condities. Ze
krijgen een diagnose, worden aan de drugs gezet, worden in
inrichtingen gestopt en worden het voorportaal van de hel
ingestuurd waar ze misschien wel nooit meer uitkomen”.57

Volgens het California Department of Mental Health
Medical Evaluation Field Manual 1991: “Medewerkers in 
de geestelijke gezondheidszorg hebben een professionele ver-
plichting om de aanwezigheid van lichamelijke ziekten 
te onderkennen in hun patiënten… lichamelijke ziekten 
kunnen de geestelijke stoornis van de patiënt veroorzaken 
of deze verergeren”.58

Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg moeten
door de wet worden verplicht om een volledige diagnostische
uitrusting te hebben en echte medici in dienst te nemen.
Hiermee kunnen alleen al 40% van de opnamen voorkomen
worden door het opsporen van de onderliggende, niet gedi-
agnostiseerde lichamelijke problemen.

Eens begreep de samenleving dat “biechten goed was
voor de ziel”. Tegenwoordig, met de ziel die geschrapt is door
de psychiatrische propaganda en “goed” en “kwaad” in
diskrediet gebracht, wordt de samenleving verteld dat
“biechten slecht is voor je gevoel van eigenwaarde, hetgeen
tussen twee haakjes niets anders is dan een biochemisch
ongelukje van de natuur dat beter gecontroleerd kan worden
door drugs”.

Het is dan ook geen verrassing dat met het in diskrediet
brengen van religie als toevluchtsoord en met het verdwijnen
van de biecht er veel kinderen en volwassenen zijn, die een
spiritueel leeg leven leiden en bedolven worden onder niet-
verlichte schuld en onzekerheid en geen hoop  hebben de
toekomst.

Door opgedrongen psychiatrische valse ideeën dat ze
niets anders dan dieren zijn, zijn zelfmoord,
criminaliteit, drugsgebruik en zwangerschappen onder
tieners dramatisch toegenomen.



De psychiatrie en de psychologie
hebben doorlopend beweerd dat
mensen gered moeten worden van
de ketenen van hun religieuze
opvoeding en morele dwang.

Het christendom en de meeste
andere religies op de wereld
bestaan al duizenden jaren en
hadden succes zonder de
psychologie, die voor 1800 nog
niet bestond .

Onderzoeken tonen positieve
morele en emotionele effecten 
aan bij mensen met een geloof.
Drugsmisbruik komt vaker voor 
bij mensen die niet geïnteresseerd
zijn in religie.

Als kerken en parochianen de 
controle weer overnemen van 
de psychiatrie en de psychologie,
zal dit een terugkeer naar 
een sterke morele en spirituele
samenleving betekenen.

BELANGRIJKE FEITEN
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rock Chisholm, mede-oprichter van de World
Federation for Mental Health, vertelde eens
aan een groep psychiaters: “Zonder de
uitgebreide hulp van psychologen is het zeer
goed mogelijk dat de mensheid de

angstaanjagende veranderingen die plaatsvinden niet
zal overleven.” Hij dreigde dat het ras niet gered kon
worden zonder dat het bevrijd was van haar “verwarde
en verdraaide geestelijk functioneren” en drong erop
aan dat psychiaters en psychologen leiders moesten
worden in een “geplande ontwikkeling van een nieuw
soort mens”.59

De psychiatrie en de
psychologie hebben door-
lopend de oproep laten
klinken dat mensen be-
vrijd moesten worden van
de ketenen van hun religi-
euze opvoeding en morele
dwang. Als gevolg hier-
van zijn de overlevings-
kansen van de mensheid
ernstig verminderd. In
plaats van een betere wereld hebben zij meer oorlogen en
conflicten gecreëerd, miljoenen mensen zijn tot slaaf
gemaakt van zenuwbeschadigende drugs en barbaarse
behandelingen en het meest belangrijke is dat religie
ondergeschikt gemaakt is en aan banden gelegd is.

Lisa Bazler, een voormalig psychologe en
schrijfster van het in 2002 uitgekomen boek Psychology
Debunked, stelt: “Bedenk dat de psychologie niet eens
bestond voor het jaar 1800. Hoe kunnen de christenen
1800 jaar overleefd hebben zonder de psychologie? Ze
leefden gewoon prettig. Weten we meer over het leven
van een volledig christelijk leven dan Paulus, Johannes

of Petrus? Duidelijk niet, maar de christelijke
therapeuten denken van wel. ...De christelijke 
therapeuten prediken een vals gegeven dat niet in
overeenstemming is met het Geschreven Woord, ze 
volgen de meningen van mensen die religie haten 
en God uit al hun theorieën over menselijk gedrag
hebben geweerd.”60

Een onderzoek aan de Universiteit van Colombia
toonde aan dat volwassenen die nooit een kerkdienst
bezochten vijf maal meer kans hadden op
drugsmisbruik, zeven maal meer kans hadden om aan
de drank te gaan, vergeleken met mensen die wekelijks

een dienst bezochten.
Tieners die niet religieus
waren, hadden drie maal
meer kans om aan de
drank te gaan, bijna vier
maal meer kans om
marihuana te gaan
gebruiken en zeven maal
meer kans om drugs te
gaan gebruiken.

Het betaamt een ieder
met interesse in het behoud van godsdienstvrijheid om de
feiten te bekijken en een einde te maken aan dit verraad. Er
kan en moet iets gedaan worden aan deze moreel en
intellectueel versleten beroepen, de psychiatrie en de
psychologie. Het wordt tijd dat we de samenleving verlossen
van hun schadelijke invloed op onze kerken, scholen en
gezinnen. Het wordt tijd dat verantwoordelijke geestelijken
en parochianen het roer weer overnemen van de psychiatrie
en de psychologie en de verwoestende sociale tendens omke-
ren. Alleen op deze manier kunnen we een rechtvaardige
samenleving met waardigheid en spirituele kracht
bewerkstelligen waar we allemaal trots op kunnen zijn.

HOOFDSTUK VIJF
Geef de mens zijn ziel terug

H O O F D S T U K  V I J F
G e e f  d e  m e n s  z i j n  z i e l  t e r u g
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“Bedenk dat de psychologie niet eens
bestond voor het jaar 1800. Hoe kunnen

de christenen 1800 jaar overleefd
hebben zonder de psychologie? Ze

leefden gewoon prettig...”

— Lisa Bazler, Psychology Debunked Revealing 
The Overcoming Life, 2002.
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AANBEVELINGEN
Aanbevelingen 

A A N B E V E L I N G E N
E e n  g o d d e l o z e  a a n v a l
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Een belangrijk gedeelte van het misplaatste vertrouwen van religies rust op de “deskundigheid”
van de psychiatrie en de psychologie voor het diagnosticeren en behandelen van emotioneel
verwarde personen. Op de eerste plaats moeten mensen in wanhopige omstandigheden goede en
effectieve medische verzorging krijgen. Medische, niet-psychiatrische aandacht, goede voeding,
een gezonde en veilige omgeving, activiteiten die het zelfvertrouwen vergroten en effectieve
voorlichting zullen meer voor zo'n persoon doen dan pillen, shocks en andere psychiatrische
gruwelijkheden.

Als geestelijken en parochianen staan op ethische en op hun geloof gebaseerde oplossingen voor
het aanpakken van dagelijkse problemen, kan werkelijke religieuze begeleiding werkbare
geestelijke oplossingen bieden waarbij een persoon zijn eigen gedrag kan beoordelen en effectieve
actie kan ondernemen om zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen terug te winnen.

Kerken moeten hun scholen bevrijden van de atheïstische psychologische en psychiatrische
invloeden zodat kinderen niet langer beïnvloed worden door hun humanistische, goddeloze
benadering van het leven.

Kerken moeten psychiatrische en psychologische programma's in hun ziekenhuizen vervangen
door medisch erkende programma's en religieuze componenten om mensen te genezen.

Alle religies moeten samenwerken om humane en werkbare sociale dienstverlening op te 
zetten zoals drugsafkickprogramma's, hulp voor ouderen, alfabetisme- en onderwijsprogramma's
en religieuze projecten in de gemeenschap. Ze moeten weigeren om de psychiatrische en de
psychologische atheïstische leugens verdeeldheid te laten zaaien tussen religies.

Is een parochiaan misbruikt, met geweld behandeld of beschadigd door een psychiater, psycholoog
of andere medewerker in de geestelijke gezondheidszorg, moedig hem of haar dan aan om
aangifte te doen bij de politie en een kopie van deze aangifte te sturen naar het dichtstbijzijnde
CCHR kantoor dat hem of haar verder kan helpen.
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Bob Simonds Th.D., voorzitter van de National
Association of Evangelicals van Zuid-Californië
"Hoe uiterst dankbaar zijn we CCHR voor het niet
alleen leiden van het gevecht tegen het criminele
psychiatrische misbruik van kinderen op onze
scholen, maar ook voor het functioneren als
katalysator voor alle religieuze groepen,
oudergroepen en medische groeperingen die niet
zo effectief zouden zijn zonder het onderzoek en
de geloofwaardigheid van CCHR.”

Raymond N. Haynes, California State Assembly
“CCHR is vermaard om haar jarenlange
inspanningen die erop gericht zijn te voorkomen
dat kinderen ten onrechte worden gelabeld en
drugs krijgen voorgeschreven... De bijdragen die
de Citizens Commission on Humand Rights
Internaional geleverd heeft op lokaal, nationaal en

internationaal niveau op het gebied van geestelijke
gezondheid zijn van onschatbare waarde en geven
blijk van een organisatie die is toegewijd aan de
hoogste idealen van diensten van geestelijke
gezondheid.”

Beverly Eakman
Medeoprichter van het Amerikaanse 
Onderwijskundige Consortium en succesvol
schrijver van Cloning of the American Mind
“In mijn ervaring heeft CCHR standvastig
vastgehouden aan het grondwettelijke recht van
individuen op de vrijheid van geweten. Ze hebben
onvermoeibaar gewerkt om het recht van alle
ouders om beslissingen te nemen over de
opvoeding en de scholing van hun kinderen. Ik
waardeer CCHR voor haar ongelofelijke
doorzettingsvermogen.”

DE CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS 
onderzoekt en onthult schendingen van mensenrechten in de psychiatrie. Zij werkt

nauw samen met gelijkgestemde groepen en personen die ook werken aan het
opschonen van de geestelijke gezondheidszorg. CCHR zal dit blijven doen tot de
schadelijke en gedwongen praktijken van de psychiatrie ophouden te bestaan en

mensenrechten en de menselijke waardigheid hersteld zijn voor iedereen.

Voor meer informatie:
CCHR International

6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA, USA 90028

Tel.: (323) 467-4242 • (800) 869-2247 • Fax: (323) 467-3720
www.cchr.org • e-mail: humanrights@cchr.org

DOEL VAN DE ORGANISATIE



e Citizens Commission on Human
Rights (CCHR) werd in 1969 vanuit de
Scientology Kerk opgericht met het doel
om psychiatrische schendingen van
mensenrechten te onderzoeken en aan
de kaak te stellen en om het veld van de

geestelijke gezondheidszorg op te schonen. CCHR
heeft vandaag de dag meer dan 130 afdelingen in 31
landen. Adviseurs, die Commissarissen genoemd
worden, vormen de Adviesraad en deze bestaat uit
artsen, advocaten, onderwijskundigen, artiesten,
zakenmensen en vertegenwoordigers van burger- en
mensenrechtenorganisaties.

CCHR verstrekt geen medisch of juridisch advies,
maar werkt wel nauw samen met artsen en onder-
steunt medische beroepsbeoefenaars. CCHR houdt
zich voornamelijk bezig met het frauduleuze gebruik
van subjectieve “diagnoses” die niet op wetenschappe-
lijke of medische feiten gebaseerd zijn. Gebaseerd op
deze valse diagnoses rechtvaardigen psychiaters het
voorschrijven van schadelijke behandelingen met o.a.
bewustzijnsveranderende drugs die het onderliggende
probleem van de persoon maskeren en zijn/haar
herstel in de weg staan. 

Het werk van CCHR sluit aan bij de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN,
specifiek op de volgende punten die psychiaters dagelijks
overtreden:

Artikel 3: “Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en
onschendbaarheid van zijn persoon.”

Artikel 5: “Niemand zal onderworpen worden aan
folteringen, noch aan wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing.”

Artikel 7: “Allen zijn gelijk voor de wet en hebben
zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming
door de wet.”

Door de valse diagnoses, stigmatiserende labels,
wetten voor gedwongen opnamen en wrede deperson-
aliserende “behandelingen” van de psychiatrie, worden
duizenden mensen geschaad en worden duizenden hun
bij geboorte gekregen mensenrechten ontzegd.

CCHR heeft vele honderden hervormingen
bewerkstelligd door te getuigen bij openbare hoorzit-
tingen die over psychiatrische mishandelingen gehouden
werden en door samen te werken met de media,
wetsdienaren en overheidsfunctionarissen.

C I T I Z E N S  C O M M I S S I O N  
o n  H u m a n  R i g h t s
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on Human Rights International
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CCHR Kantoren
CCHR Australië
Citizens Commission on 
Human Rights Australia 
P.O. Box 562 
Broadway, New South Wales
2007 Australia 
Tel.: 612-9211-4787 
Fax: 612-9211-5543
E-mail: cchr@iprimus.com.au

CCHR België
Citizens Commission on 
Human Rights
Postbus 55 
2800 Mechelen 2, 
België 
Tel.: 324-777-12494 

CCHR Canada
Citizens Commission on 
Human Rights Toronto
27 Carlton St., Suite 304 
Toronto, Ontario 
M5B 1L2 Canada 
Tel.: 1-416-971-8555
E-mail:
officemanager@on.aibn.com

CCHR Denemarken
Citizens Commission on 
Human Rights Denmark 
(Medborgernes
Menneskerettighedskommission
—MMK) 
Faksingevej 9A
2700 Brønshøj, Denmark 
Tel.: 45 39 62 9039 
E-mail: m.m.k.@inet.uni2.dk

CCHR Duitsland 
Citizens Commission on 
Human Rights Germany—
National Office 
(Kommission für Verstöße der
Psychiatrie gegen
Menschenrechte e.V.—KVPM) 
Amalienstraße 49a
80799 München, Germany 
Tel.: 49 89 273 0354 
Fax: 49 89 28 98 6704 
E-mail: kvpm@gmx.de

CCHR Engeland
Citizens Commission on 
Human Rights United Kingdom 
P.O. Box 188 
East Grinstead, West Sussex 
RH19 4RB, United Kingdom 
Tel.: 44 1342 31 3926 
Fax: 44 1342 32 5559 
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BELANGRIJKE AANTEKENING
Voor de lezer

De psychiatrische beroepsgroep beweert de enige
deskundige te zijn op het gebied van geestelijke
gezondheid en “ziekten” van de geest. De 

feiten laten echter iets anders zien:

1. PSYCHIATRISCHE “STOORNISSEN” ZIJN
NIET HETZELFDE ALS LICHAMELIJKE ZIEKTEN. 
In de geneeskunde bestaan duidelijke criteria voor
ziekten: een voorspelbare groep symptomen met een
bewezen, vastgestelde oorzaak of begrip van hun
samenstelling en functie. Koorts en koude rillingen zijn
symptomen. Malaria en tyfus zijn ziekten. Het bestaan
van ziekten wordt bewezen  door objectief bewijs en
lichamelijke testen. Vooralsnog is er geen bewijs voor
het bestaan van geestelijke “ziekten”.

2. PSYCHIATERS BEHANDELEN ALLEEN GEESTELIJKE
“STOORNISSEN”, GEEN AANGETOONDE ZIEKTEN.
Terwijl de geneeskunde ziekten behandelt, kan de psy-
chiatrie alleen “stoornissen” behandelen. Zonder een
oorzaak of fysiologie wordt een groep symptomen, die
bij veel verschillende patiënten wordt gezien, een
stoornis of syndroom genoemd. Psychiater Joseph
Glenmullen, verbonden aan de Universiteit van
Harvard, zegt dat in de psychiatrie “alle diagnoses
enkel syndromen [of stoornissen] zijn, groepen van
symptomen waarvan wordt verondersteld dat ze
samenhangen, geen ziekten.” Dr. Thomas Szasz, emeri-
tus professor in de psychiatrie, stelt: “Er is geen bloed-
test of andere biologische test om de aanwezigheid of
afwezigheid van een geestelijke ziekte vast te stellen,
zoals die wel bestaan voor de meeste lichamelijke ziekten.”

3. DE PSYCHIATRIE HEEFT NOG NOOIT DE OORZAAK
VAN EEN “GEESTELIJKE STOORNIS” VASTGESTELD.
Toonaangevende psychiatrische organisaties zoals de
World Psychiatric Association en het Amerikaanse
National Institute of Mental Health geven toe dat psy-
chiaters geen oorzaken van of geneeswijzen voor gees-
telijke stoornissen kennen, en ze weten ook niet wat
hun “behandelingen” precies doen bij een patiënt. Ze

hebben alleen theorieën en verdeelde meningen  over
hun diagnoses en methoden die elke wetenschappelij-
ke basis missen.

Zoals een voormalig woordvoerder van de World
Psychiatric Association stelde: “De tijd dat psychiaters
dachten dat ze geestelijke ziekten konden genezen is
voorbij. In de toekomst zullen de geesteszieken moeten
leren leven met hun ziekte.”

4. DE THEORIE DAT GEESTELIJKE STOORNISSEN
EEN GEVOLG ZIJN VAN EEN “CHEMISCHE ONE-
VENWICHTIGHEID” IN DE HERSENEN, IS EEN
ONBEWEZEN MENING, GEEN FEIT.
Een heersende psychiatrische theorie (die een grote rol
speelt bij de verkoop van bewustzijnsveranderende
drugs) is dat geestelijke stoornissen een gevolg zijn van
een chemische onevenwichtigheid in de hersenen.  Net
als bij hun andere theorieën, is er ook hier geen biolo-
gisch of andersoortig bewijs om die te onderbouwen.
Dr. Eliot Valenstein, vertegenwoordiger van een grote
groep medische en biochemische experts, schrijver van
Blaming the Brain, zegt: “Er bestaan geen testen die de
chemische status van de hersenen van een levende per-
soon kunnen vaststellen.”

5. ALLEDAAGSE PROBLEMEN WORDEN NIET
VEROORZAAKT DOOR DE HERSENEN. 
Mensen kunnen problemen en tegenslagen in het
leven, die kunnen leiden tot geestelijke problemen,
soms als heel ernstig ervaren. Maar het pretenderen
dat deze problemen worden veroorzaakt door onge-
neeslijke “hersenziekten” die alleen verlicht kunnen
worden met gevaarlijke pillen, is oneerlijk, schadelijk
en vaak dodelijk. Zulke drugs richten vaak meer scha-
de aan dan een verdovend middel en zijn in staat om
iemand tot geweld of zelfmoord aan te zetten. Ze mas-
keren de werkelijke oorzaak van problemen en ver-
zwakken het individu, waardoor hem of haar de
mogelijkheid en de hoop wordt ontnomen om werke-
lijk te herstellen.



Meer dan een eeuw lang 

is de mens onwetend het proefkonijn 

geweest in een moedwillig experiment 

van “maatschappijvorming” dat in de

hel bedacht was. Dit experiment 

omvatte tevens een aanval op de 

essentiële religieuze en morele 

steunpunten van de maatschappij. 

Het zit verraderlijk achter ons 

huidige maatschappelijke verval.
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