
“Door drugs te gebruiken kan een 

bekwame hersenpoeler eerst een 

hypnotische trance aanbrengen. 

Vervolgens heeft hij een keuze uit

verschillende technieken om gedrag te

modificeren, waarbij de drugs het effect

vele malen vergroten. Op zichzelf hebben

drugs een onvoorspelbaar effect op het 

verstand als er geen suggesties worden

gegeven, maar wanneer drugs worden

gecombineerd met hypnose, kan iemand

omgevormd worden tot een punt waarop

hij zichzelf niet meer herkent.”

— Walter Bowart
Schrijver van “Operation Mind Control”

Gepubliceerd door de 
Citizens Commission on Human Rights

Opgericht in 1969

CHAOS 
EN TERREUR
Het product van de psychiatrie

Rapport en aanbevelingen over 
de rol van de psychiatrie in het 

internationale terrorisme 



Deze publicatie is mogelijk gemaakt 
door een donatie van de 

International Association of Scientologists.

Uitgegeven door de
Citizens Commission on Human Rights

FOTO’S: Cover: Andrea Comas/Reuters/Corbis;  4: Landov;  6: 2 shots from Corbis; AP Wideworld;  7: Reuters/Corbis;  8: New York Magazine;
Getty Images; Reuters/Corbis;  9: Reuters/Corbis; AP Photos; Tokyo Shimban/Corbis;  10: Bettmann/Corbis; Tom Treick/The Oregonian/Corbis;

11: Corbis Sygma; Pool/AP Photo;  13: Corbis; Colgate University Archives; AP Wideworld;   14: Reuters/Corbis;  16: two shots David
Leeson/Dallas Morning News/Corbis; English Greg/Corbis Sygma;  20: Bettmann/Corbis;  21: AP Photos;  22: Reuters/Corbis;  24:

Bettmann/Corbis;  25: Reuters/Corbis;  26: David Turnley/Corbis.

© 2004 CCHR. Alle rechten voorbehouden. CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, CCHR
en het CCHR logo zijn handels- en servicemerken in eigendom van de Citizens Commission on Human Rights. Printed in the U.S.A. Item #18905-3-DUTCH

DE WERKELIJKE CRISIS in de huidig gezondheidszorg
Rapport en aanbevelingen over het gebrek aan wetenschappelijkheid en
resultaten in de geestelijke gezondheidszorg      

GROOTSCHALIGE OPLICHTERIJ De psychiatrie is een corrupte industrie
Rapport en aanbevelingen over het criminele monopolie van de geestelijke
gezondheidszorg

PSYCHIATRISCH BEDROG De ondermijning van de geneeskunde
Rapport en aanbevelingen over de invloed van de psychiatrie op de
gezondheidszorg

PSEUDO-WETENSCHAP De valse diagnoses van de psychiatrie 
Rapport en aanbevelingen over de onwetenschappelijke werkwijze van de psychiatrie

SCHIZOFRENIE Een ‘ziekte’ die winst oplevert voor de psychiatrie
Rapport en aanbevelingen over psychiatrische leugens en valse diagnoses

DE WREDE REALITEIT Schadelijke psychiatrische ‘behandelingen’
Rapport en aanbevelingen over de destructieve gevolgen van elektroshocks en psy-
chochirurgie

VERKRACHTING IN DE PSYCHIATRIE Mishandeling van vrouwen en kinderen
Rapport en aanbevelingen over de wijdverspreide seksuele misdrijven
tegen patiënten binnen de geestelijke gezondheidszorg

DODELIJKE DWANGMAATREGELEN Mishandeling als
‘therapie’ in de psychiatrie
Rapport en aanbevelingen over het gewelddadig en gevaarlijk gebruik van
dwangmaatregelen in instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg 

PSYCHIATRIE  zet de wereld aan de drugs
Rapport en aanbevelingen over de rol van de psychiatrie in het ontstaan
van de huidige drugscrisis    

HET BEDROG ROND AFKICKEN Psychiatrische zwendel met drugs
Rapport en aanbevelingen betreffende methadon en andere desastreuze
psychiatrische, op drugs gebaseerde ‘rehabilitatie’ programma’s

KINDEREN AAN DE DRUGS De psychiatrie vernietigt levens
Rapport en aanbevelingen over frauduleuze psychiatrische diagnoses en
het gedwongen aan de drugs zetten van de jeugd

HET SCHADEN VAN DE JEUGD De psychiatrie vernietigt kinderen
Rapport en aanbevelingen over schadelijke beoordelingen, evaluaties en
programma’s op onze scholen

DE SAMENLEVING GERUÏNEERD Gedwongen psychiatrische ‘zorg’
Rapport en aanbevelingen aangaande het mislukken van de ambulante geestelijke
gezondheidszorg en andere opgedrongen psychiatrische programma’s

HET SCHADEN VAN ARTIESTEN De psychiatrie vernietigt creativiteit 
Rapport en aanbevelingen over de psychiatrische aanvallen op de creatieve beroepen

EEN GODDELOZE AANVAL Psychiatrie versus religie
Rapport en aanbevelingen over de negatieve psychiatrische invloed op religie 

HET RECHT ONDERMIJND De psychiatrie besmet het rechtssysteem
Rapport en aanbevelingen over de negatieve psychiatrische invloed op
rechtbanken en justitiële instellingen

MISHANDELING VAN OUDEREN Wrede programma’s in de
geestelijke gezondheidszorg
Rapport en aanbevelingen over de mishandeling van ouderen door de psychiatrie

CHAOS EN TERREUR Het product van de psychiatrie 
Rapport en aanbevelingen over de rol van de psychiatrie in het interna-
tionale terrorisme 

HET CREËREN VAN RACISME Het verraad van de psychiatrie
Rapport en aanbevelingen over het veroorzaken van rassenhaat en geno-
cide door de psychiatrie

CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
De internationale waakhond over de geestelijke gezondheidszorg

Educatie is een essentieel onderdeel van elk initiatief dat gericht is
op het omkeren van sociale neergang. CCHR neemt deze verant-
woordelijkheid heel serieus. Door de grootschalige verspreiding

van de internet site, boeken, nieuwsbrieven en andere publicaties van
CCHR, worden meer en meer patiënten, gezinnen, mensen die werkza-
am zijn in de gezondheidszorg, politici en talloze anderen op de hoogte

gebracht van de feiten over de psychiatrie en over effectieve maatrege-
len die genomen kunnen en moeten worden. 
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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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De terroristische aanslagen op de Twin
Towers van het World Trade Center in
New York en het Pentagon in Washing-
ton DC, op 11 september 2001, zullen
nooit vergeten worden: de vliegtuigen

die in vlammen uiteen spatten zodra ze de gebouwen
raken; mensen die uit de brandende gebouwen een
zekere dood tegemoet
springen; grote gedeelten
van Manhattan die veran-
deren in stof; brandweer-
mannen die ineenstorten-
de gebouwen binnenren-
nen om zelf slachtoffer te
worden. Een verbijsterde
wereld zag de filmbeel-
den steeds maar opnieuw,
in een poging om iets te
begrijpen van het crimine-
le verstand dat zo'n plan
kon uitdenken en dan nog
uitvoeren ook.

Ondenkbare geweld-
dadige acties als deze
schokken ons allemaal.
Wat voor iemand kan zo
koudbloedig en destruc-
tief zijn, en bereid zijn om
zijn eigen leven op te offe-
ren in de uitvoering ervan? Wat voor instelling is er
nodig om massamoorden met volslagen minachting
voor de mensheid methodisch te plannen? Toch clai-
men sommige “deskundigen” dat de huidige hande-
laren in doodsangst niet minder rationeel zijn dan jij
en ik, omdat we allemaal “demonen” in ons hebben.

Pas op voor deze deskundigen want hun claims
zijn klinkklare leugens. Terrorisme is gecreëerd, niet

aangeboren. Mensen die zichzelf opblazen worden ge-
vormd, niet geboren. Terrorisme is het uiteindelijke
product van waanzinnigen die uit zijn op destructie.
Deze waanzinnigen zijn de producten van psychiatri-
sche of psychologische technieken, die gericht zijn op
het controleren van het verstand en het gedrag. Men-
sen die zichzelf opblazen zijn niet rationeel, het zijn

zwakke en plooibare indi-
viduen die psychologisch
geïndoctrineerd zijn om
onschuldige mensen te
vermoorden, zonder
mededogen of bezorgd-
heid over de waarde van
hun eigen leven. Het zijn
gefabriceerde moorde-
naars. 

Een gedeelte van dat
proces behelst het gebruik
van bewustzijnsverande-
rende drugs. Neem de
oorsprong van het woord,
assassin. In het jaar 1090
vestigde Hasan ibn al-
Sabbah de Ismaili Orde,
een terroristische groepe-
ring in een fort in de ber-
gen ten zuiden van de
Kaspische Zee. Om zijn

volgelingen te trainen als moordenaars werden ze ge-
drogeerd tot bewusteloosheid, vervolgens werden ze
meegenomen naar een prachtige tuin gevuld met luxe
zaken en vrouwen. Ze werden wakker gemaakt om
van de “verrukkingen” te genieten om vervolgens
weer gedrogeerd te worden en teruggebracht naar de
“Grootmeester” die hun training regelde. Hij verze-
kerde hen ervan dat ze nooit van zijn zijde waren

INLEIDING
de fabricage van moordenaars
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“Terrorisme is gecreëerd, niet 

aangeboren. Mensen die zichzelf

opblazen worden gevormd, niet

geboren. Terrorisme is het uiteindelijke

product van waanzinnigen die uit zijn

op destructie. Deze waanzinnigen zijn

de producten van psychiatrische of

psychologische technieken die gericht

zijn op het controleren van het 

verstand en het gedrag.” 

– Jan Eastgate
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geweken en dat ze slechts een glimp hadden ervaren
van het paradijs dat hen wachtte als ze een moordop-
dracht succesvol hadden uitgevoerd.1 Door het zware
gebruik van hasj om de bedwelming te veroorzaken,
werden de moordenaars bekend als “Hashishiyn” (uit
het Arabisch, “gebruiker van hasj”), dit werd later
“Assassins”.2

De Japanse “kamikaze” piloten die zelfmoordaan-
slagen pleegden op geallieerde schepen tijdens de
Tweede Wereldoorlog, gebruikten amfetaminen om
hun natuurlijke overlevingsdrang teniet te doen.3 De
bijwerkingen van amfetaminen zijn onder andere psy-
choses, euforie en strijdlust.4

Beverly Eakman, schrijver en onderwijskundige,
zegt: “Onbeschrijfelijke terreurdaden, martelingen en
massamoorden zijn niet zozeer het gevolg van indivi-
duen die hun verstand verloren hebben, als wel van
individuen die hun geweten zijn kwijtgeraakt. De
afschuwelijke aanvallen op het World Trade Center en
het Pentagon zijn teruggespoord naar Osama bin
Laden… bin Laden's belangrijkste leidsman is een
voormalig psychiater… het zal niet de eerste keer zijn
dat psychiaters gediend hebben als de manipulators
achter charismatische, maar in wezen zwakke en
gebrekkige mensen… psychiaters die hun haat syste-
matisch voeden en hun ego's strelen, tot uiteindelijk
de meest barbaarse daad aannemelijk en rationeel lijkt
onder het mom van één of ander verdraaid doel.” 

Van Hitler's “Endlösung” in Duitsland, 60 jaar gele-
den, en de onvoorstelbare “etnische zuiveringen” en
terroristische zuiveringen in Bosnië en Kosovo in de
negentiger jaren tot de huidige zelfmoord bomaansla-
gen; de wereld heeft ernstig geleden onder het juk van
de geprogrammeerde moordenaars en maniakken die
rassen uitmoorden.

Deze publicatie onthult de hoofdrolspelers in de
alarmerende en explosieve stijging van het heden-

daags terrorisme, psychiaters en psychologen. Het
openbaar maken van deze destructieve bron achter
terrorisme verschaft inzicht en oplossingen voor een
anders onbegrijpelijk en verbijsterend fenomeen. 

Hoogachtend,

Jan Eastgate
Woordvoerder, 
Citizens Commission
on Human Rights International



Terwijl de media zich na “11/9”
concentreerden op Osama bin Laden,
wisten maar weinigen iets over de rol die
gespeeld werd door de Egyptische
psychiater Ayman al-Zawahiri, de
rechterhand van bin Laden.

Over de treinaanslagen op 11 maart
2004 in Madrid werd gerapporteerd dat
ze achter de schermen georganiseerd
waren door de Marokkaanse psychiater
Abu Hafiza. 

In Irak werden psychiatrische drugs
gebruikt om jonge mannen te
hersenspoelen en ze zelfmoordaanslagen
te laten plegen met explosieven. 

Terroristen worden ook gecreëerd door
het met psychologische methoden
vernietigen van het individualisme,
moreel beoordelingsvermogen en de
persoonlijke verantwoordelijkheid. 

Om hersenspoeling uit te voeren
worden pijn, psychiatrische drugs en
hypnose gecombineerd om individuen
en zelfs kinderen te veranderen in
meedogenloze moordmachines.

3

BELANGRIJKE FEITEN

1
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Op 2 maart 2004, middenin de ochtendspits, ontploften er tien bommen
tegelijkertijd in drie treinen op drie overvolle stations. Er loopt een rode draad

door deze tragische en bloedige terroristische aanslag, de aanslag van 11
september en andere aanslagen – er waren psychiaters bij betrokken die ook

betrekkingen hadden met de leiding van Al Qaeda.
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erwijl de media na “11/9” zich concen-
treerden op Osama bin Laden, zijn ter-
roristengroep Al Qaeda en de 19 vlieg-
tuigkapers met connecties met Al
Qaeda, wisten maar weinigen iets over
de rol die gespeeld werd door de

Egyptische psychiater Ayman al-Zawahiri.
Vincent Cannistraro, een voormalig hoogge-

plaatste contraterrorisme medewerker van de Centr-
al Intelligence Agency (CIA) noemt al-Zawahiri als
centrale kracht van het geheel: “Zawahiri is de man…
hij is de uitvoerend
bevelhebber… de num-
mer één, de rechterhand
van Osama … hij gelooft
dat geweld zuiverend
werkt… hij vermoordt
onschuldige mensen.”5

Deze dodelijke terro-
rist werd “bin Laden's
brein” genoemd door 
de Egyptische jurist
Montasser el-Zayet, die
drie jaar met al-Zawahiri
in de gevangenis door-
bracht.6

De aanslagen op 11
september waren niet de
eerste noch de laatste keer dat dr. al-Zawahiri en Al
Qaeda samenwerkten.

De tragedie in Madrid
Midden in de ochtendspits op donderdag 11

maart 2004 verscheurden 10 explosies treinen op drie
drukke stations in Madrid. Ze lieten 191 doden en
1900 gewonden in hun spoor achter.

Degene die achter de schermen verantwoordelijk
was, was de Marokkaanse psychiater Abu Hafiza. Hij

smeedde het plan om zes of meer mensen bommen te
laten zetten die op hetzelfde moment zouden afgaan,
een tactiek die bedoeld is om het geweld te verster-
ken voor het bereiken van een groter psychologisch
effect.7

De nauwgezette planning begon minstens 10
maanden eerder, toen Hafiza een aantal agenten van
Al-Qaeda verzamelde uit Saudi Arabië en hen mee-
nam naar Fallujah in Irak. In de daaropvolgende
maanden deed hij zich voor als leraar van een reli-
gieuze school en zwierf door Irak om inlichtingen te

verzamelen voor dr.
Ayman al-Zawahiri. 

De bomaanslagen in
Madrid waren de laatste
in een reeks dodelijke
terroristische aanslagen,
die begon in het midden
van de negentiger jaren,
toen Hafiza toetrad tot
de machtskern van 
Al-Qaeda.

Het creëren van 
gehersenspoelde 
terroristen

In maart 2004 onthul-
de The Times uit Londen,

dat Al-Qaeda jonge mannen in Irak drogeerde om
hen te hersenspoelen voor zelfmoordaanslagen. Het
proces behelst het gebruik van pijn en drugs in com-
binatie met hypnose.

Volgens kolonel Karim Sultan, hoofd van politie
in Karbala, Irak “is het een langdurig proces om ze te
hersenspoelen. Ze worden verleid met geld en krijgen
drugs tot ze half bewusteloos zijn”.8 

Karbala werd getroffen door aanslagen van negen
zelfmoordenaars met explosieven in een periode van

Voormalig psychiater “Zawahiri is
de man, hij is de uitvoerend

bevelhebber…de nummer één,
de rechterhand van Osama bin
Laden... hij gelooft dat geweld

zuiverend werkt…” 
– Vincent Cannistraro voormalig medewerker

contraterrorisme, CIA.

T
HOOFDSTUK EEN

“Dokters” van de dood
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drie weken in maart
2004. Het geweld zou
nog ernstiger zijn
geweest als de officieren
van kolonel Sultan niet
12 mannen gevangen
hadden genomen in de
buitenwijken. Een aantal
van hen waren volgens
de rapporten gedrogeerd
en “klaar voor actie”.9

Andere psychologi-
sche hersenspoelmetho-
den die gebruikt worden door terroristische groepe-
ringen omvatten een 3-fasen proces met “ontdooien”,
“verandering” en “weer invriezen”. “Ontdooien”
omvat het fysiek verwijderen van de persoon van zijn
gewoonten, bronnen van informatie, sociale verwant-
schappen en ondersteunende structuren, om hem
vervolgens zo te vernederen dat hij zichzelf gaat
beschouwen als onwaardig, wat hem moet motiveren
om te veranderen. 

“Verandering” stuurt de persoon naar het leren

van nieuwe houdingen,
meestal door middel van
dwang. “Weer invrie-
zen” behelst… “het inte-
greren van de ver-
anderde houdingen in de
rest van de persoonlijk-
heid…”10

Dit proces werd ook
wel “Sensitivity Trai-
ning” genoemd en werd
“ontwikkeld om te bestu-
deren hoe mensen soci-

aal en psychologisch gemanipuleerd konden worden
om hun ziel op te geven…”11 Het eindresultaat is: de
vernietiging van het individualisme, het moreel
beoordelingsvermogen en de persoonlijke verant-
woordelijkheid. 

Psychiaters en psychologen gingen er prat op dat
ze in staat waren om individuen tot moordenaars te
programmeren door het gebruik van deze methoden.
Dit was lang voordat iemand gehoord had van de
“Manchurian Candidate” (een persoon die zonder

Onderzoek naar terroristenleiders, de
ontwerpers van terroristische

aanslagen, brengt een meerderheid
van psychiaters of psychologen aan

het licht, maar nog veel beter
zichtbaar zijn hun gereedschappen:

drugs samen met dwingende
methoden om een wereldwijd

terreurkorps te realiseren. 

FABRICAGE VAN
TERREUR:

Degenen die terroristische
groepen vormen, gebruiken
o.a. drugs en psychologische

conditionering, gekoppeld aan
ideologische indoctrinatie,

waarmee zij terroristen zover
krijgen dat zij wreedheden

begaan zoals de
zelfmoordaanslag op de

Marinekazernes in Beiroet
(1983), de Amerikaanse

ambassades in Kenia en
Tanzania (1998) en in de

heilige stad Karbala in Irak,
waar levende bommen 112
mensen doodden in maart

2004.

[Kenia: Bomaanslag op de Amerikaanse ambassade, 1998

Beiroet: Bomaanslag op de kazernes van de Amerikaanse Marine, 1983 Karbala, Irak: Bomaanslag, 2004



zijn medeweten wordt geprogrammeerd met drugs
en hypnose om te moorden). George Estabrooks, een
psycholoog en voormalig professor aan de Colgate
Universiteit in New York, rapporteerde over het creë-
ren van operationele Manchurian Candidates aan
geallieerde zijde tijdens de Tweede Wereldoorlog:
“De sleutel tot het creëren van effectieve spionnen of
moordenaars”, zei hij, “ligt in het splijten van
iemands persoonlijkheid, of het creëren van een
meervoudige persoonlijkheid met behulp van hypno-
se…Dit is geen sciencefiction. Dit werd en wordt
gedaan. Ik heb het zelf gedaan.”12

Talloze onderzoeken hebben bevestigd dat
psychotrope drugs “het menselijk verstand over kun-
nen nemen tegen de wil van het individu in.”13 “Door
het gebruik van deze drugs”, schreef Walter Bowart
in Operation Mind Control, “zou de ervaren hersen-
spoeler eerst een hypnotische trance teweeg kunnen
brengen. Dan kan er één
van verschillende tech-
nieken voor gedrags-
aanpassing met meer suc-
ces worden toegepast. Op
zichzelf zonder sturende
suggesties beïnvloeden
drugs het verstand op
willekeurige wijze. Maar
als drugs gecombineerd
worden met hypnose kan
de persoon gevormd en
gemanipuleerd worden
totdat hij zichzelf niet
meer herkent.”14

Het is algemeen
bekend dat psychiatri-
sche drugs gewelddadig
gedrag veroorzaken. Een
Zweeds onderzoek uit
2000 naar jeugddelin-
quenten bracht aan het
licht dat 40% van hen
intensieve gebruikers
waren van een psychia-
trisch kalmerend middel,
bekend als “angst ver-
minderend”, een drug die
hen in staat stelde om

extreem gewelddadige misdaden uit te voeren zon-
der spijt. Gebruikers toonden geen schuldgevoel over
hun gewelddadige misdrijven. “Ik voelde geen enke-
le emotie toen ik hem vijf keer stak”, rapporteerde
een tiener.15

Naar schatting 250.000 kinderen worden gedwon-
gen om deel te nemen aan gewapende strijd in
opdracht van revolutionairen en terroristen overal ter
wereld.16 Volgens een rapport van de Verenigde Na-
ties zijn veel van deze kinderen gedrogeerd met amf-
etaminen en kalmerende middelen, om ze in staat te
stellen om “aan dagenlange moordpartijen deel te
kunnen nemen”.17

Corinne Dufka van de Human Rights Watch stel-
de: “Het lijkt op een goed georganiseerde strategie,
het verzamelen van de kinderen, ze volstoppen met
drugs, hun verdediging en geheugen afbreken en ze
ombouwen tot gevechtsmachines zonder invoelings-

vermogen of gevoel voor
de burgerbevolking.”18

Colin Ross, arts en
schrijver van Bluebird:
Deliberate Creation of Mul-
tiple Personality by Psy-
chiatrists en autoriteit op
het gebied van dwin-
gende psychiatrische me-
thoden, onthulde dat er
een verscheidenheid van
technieken aangewend
kan worden door vak-
kundige psychiatrische
technici, om een individu
te programmeren tot het
uitvoeren van geweldda-
dige daden. Hypnose
oefent een krachtiger in-
vloed uit als het gecombi-
neerd wordt met drugs 
en pijn.

Ross vermoedt dat het
aantal zelfmoordenaars
met explosieven dat
geprogrammeerd is door
middel van drugs “dicht
in de buurt van de 
100% ligt.”19
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Naar schatting 250.000 kinderen worden
gedwongen om deel te nemen aan gewapende

strijd in opdracht van revolutionairen en terroristen
overal ter wereld. Volgens een rapport van de
Verenigde Naties zijn veel van deze kinderen
gedrogeerd met amfetaminen en kalmerende

middelen om ze in staat te stellen om “aan dagen-
lange moordpartijen deel te kunnen nemen”.



Het laatste decennium is er een explosie geweest van
geweld, dat de wereld heeft geterroriseerd. Nadere
beschouwing van die destructieve verschijnselen

onthult de invloed van psychiatrische behandelingen achter
vrijwel alle terroristische acties.

Zoals Gordon Thomas, voormalig correspondent voor
buitenlandse zaken en schrijver van Journey into Madness,
in 1989 al schreef: “Hoewel politiek terrorisme al geruime
tijd alom in de belangstelling staat, is er bijna niets bekend
gemaakt over de wijze waarop doktoren tegenwoordig
hun kennis en vaardigheden gebruiken om dat te onder-
steunen….Niets dat ik voorheen had onderzocht had mij
kunnen voorbereiden op de duistere realiteit van doktoren,
die opzettelijk iemands verstand en lichaam verwoesten ter-
wijl ze juist zijn opgeleid om die te genezen.

Hier zijn een paar voorbeelden die op ijzingwekkende
manier aantonen dat psychiatrische of psychologische
invloed het hart zijn van het internationale terrorisme.

AYMAN AL-ZAWAHIRI: Nummer twee op de lijst van
meest gezochte personen op de wereld, de belangrijkste
adviseur van Osama bin Laden, een psychiater en chirurg
die bij verstek tot de doodstraf is veroordeeld wegens ter-
rorisme in Egypte.20 Al-Zawahiri bestudeerde gedrag, psy-
chologie en farmacologie als onderdeel van zijn medische
studie aan de Universiteit van Caïro. Volgens de Islamitische

advocaat Muntasir el-Zayat is dr. al-Zawahiri voor bin Laden
wat de hersenen zijn voor het lichaam…hij is in staat om
het denken en de mentaliteit van bin Laden om te vormen
en hem te veranderen van slechts een aanhanger van de
Afghaanse Jihad, tot een overtuigd gelovige en een ver-
spreider van de ideologie van de Jihad.”21 Interpol heeft een
arrestatiebevel uitgevaardigd voor dr. al-Zawahiri in ver-
band met zijn rol in de terroristische aanslagen op het
World Trade Center en het Pentagon.22

Cofer Black, een voormalig terrorisme expert van de CIA
die nu werkzaam is bij het U.S. State Department, zegt dat
al-Zawahiri een “grotere bedreiging vertegenwoordigt”
dan bin Laden.23 

ABU HAFIZA: Een Marokkaanse psychiater, Al-Qaeda lei-
der en het brein achter de bomaanslagen in Madrid op 11
maart 2004. Volgens geruchten gaf hij leiding aan degenen
die logistieke ondersteuning boden aan de groepsleider
Mohammed Atta van 11/9 en aan andere terroristen in de
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TERRORISTEN IN DE
Geestelijke gezondheidszorg

Ayman al-Zawahiri Osama bin Laden



11/9 aanval op het World Trade Center en het Pentagon. Hij
is ook in verband gebracht met de zelfmoordbomaanslag
die op 11 april 2002 het leven kostte aan 21 mensen, voor-
namelijk toeristen, op het Tunesische vakantie eiland Djerba.
Hij is tevens in verband gebracht met een hele serie auto-
bomaanslagen en andere explosies in Casablanca (Marokko)
op 16 mei 2003, waarbij 43 doden vielen inclusief 12 men-
selijke bommen. Er vielen meer dan 100 gewonden. 

Dr. Masamitsu Sasaki, voorzitter van Aum Hoogste
Waarheid, Japan: Op 20 maart 1995 vond er in de metro
van Tokio een aanval plaats met een dodelijk zenuwgas, er
vielen 12 doden en 5.500 mensen werden ziek.24 Het
gebruikte zenuwgas was sarin, een chemische stof die ont-
wikkeld was voor de Nazi's tijdens WOII.25 Hoewel de
opdracht voor de aanval was gegeven door Aum leider
Shoko Asahara, was het Dr. Sasaki (de voorzitter van Aum),
een psychiater die psychotrope, stimulerende en hallucine-
rende drugs introduceerde in de groep met het uitgespro-
ken doel om het gevoel voor de andere sekse uit te vlakken.
Tijdens de Aum rechtszaken in februari 1996 werd bewezen
dat Dr. Sasaki een LSD verslaafde had gemaakt van Asahara
die zich vervolgens overgaf aan “abnormale seks”. Een
andere Aum arts, Ikuo Hayashi, getuigde dat hij het anti-
psychose barbituraat sodium thiopental en elektroshock-
behandelingen had gebruikt om het “geheugen te verwij-
deren” bij Aum aanhangers.26 Tientallen aanhangers overle-
den door de sodium thiopental. Meer dan 2.600 mensen
kregen LSD tijdens Aum inwijdingsrituelen.28

“Carlos de Jakhals” (Illich Ramirez Sanchez): Kwam oor-
spronkelijk uit Venezuela, hij was één van de meest beruch-
te “revolutionaire terroristen” in de geschiedenis van de
moderne rebellenbewegingen. Hij studeerde in 1969 af aan
de Patrice Lumumba University in Moskou, waar hij werd
getraind in psychologisch terrorisme en “hersenspoeling”.
“De Jakhals” werkte herhaaldelijk voor Mohamar Qaddafi
uit Libië en Saddam Hussein
uit Irak.29 Verantwoordelijk
voor talloze vliegtuigkapin-
gen en bomaanslagen werd
hij omschreven als “een
meedogenloze terrorist die
opereerde met een koel-
b loed ige, ch i rurg i sche 
precisie”.30

Dr. Aziz al-Abub (Ibrahim al-Nadhir): De psychiater ach-
ter de martelingen en ondervragingen van gijzelaars die
door terroristen in Beiroet ontvoerd waren. Al-Abub stu-
deerde in de tachtiger jaren politieke overreding, “hersen-
spoeling” en andere psychologische methoden aan de Patri-
ce Lumumba campus in Moskou. Hij maakte zichzelf bekend
met de nieuwste Russische farmacologische technieken om
personen langdurig passief te maken en hun wil om “weer-
stand te bieden” te verminderen. Hij leverde “peppillen”
voor de mensen die zichzelf opbliezen en implanteerde hen
met ideeën over de glorie van opoffering en sterven. Zijn
werkelijke doelwit is echter het verstand van de mensen, dat
hij aanvalt door middel van de angst en de spanning die
ontstaat in de nasleep van terroristische aanslagen. Op dit
moment werkt Al-Abub regelmatig in het Iraanse gevange-
nissysteem, waar hij in de perfecte positie verkeert om grote
aantallen criminele menselijke bommen te creëren met
behulp van drugs en andere psychiatrische technieken.31

Frantz Fanon: De retoriek van de hedendaagse terrorist
kan worden teruggevoerd naar Fanon, die in Frankrijk stu-

Carlos de Jakhalsl Gijzeling van OPEC leiders, Wenen 1975, door Carlos.

Shoko Asahara

Links: “Carlos de
Jakhals” (Illich Ramirez
Sanchez) studeerde aan
de Patrice Lumumba
Universiteit te Moskou
waar hij psychologisch
terrorisme en
“hersenspoelingtechnieke
n” leerde. Hij bracht zijn
lessen meedogenloos in
praktijk met talloze
vliegtuigkapingen,
gijzelingen en
bomaanslagen.

Hoewel de dodelijke zenuwgasaanslag in de metro van
Tokio in 1995 werd uitgevoerd in opdracht van Shoko

Asahara, de leider van Aum Hoogste Waarheid, was het
psychiater Masamitsu Sasaki die de Aum op het

vernietigingspad zette door de leider en leden ervan verslaafd
te maken aan krachtige, geestdodende

bewustzijnsveranderende drugs, waaronder LSD.



deerde om psychiater te worden. Hij deed mee aan de Alge-
rijnse Onafhankelijkheids Oorlog in 1954. Hij beschuldigde
het Westen van het doen ontaarden van de lokale culturen,
hij predikte dat het bereiken van vrijheid en geestelijke
gezondheid gewelddaden vereiste. Het maakte niet uit of
het geweld succesvol was, alleen dat de zaak gevierd en
publiekelijk bekend werd. Dood is een deel van terrorisme,
benadrukte hij, maar het heeft ook positieve doelen en
bevrijdende effecten. In zijn boek, The Wretched of the
Earth, schreef hij: “Geweld is een zuiverende kracht. Het
bevrijdt de lokale inwoner van zijn minder-
waardigheidscomplex en van wanhoop en inactiviteit. Het
maakt hem onbevreesd en herstelt zijn zelfrespect”.32

De Unabomber: In Amerika verstuurde Theodore Kaczyns-
ki 16 bombrieven naar wetenschappers, academici en ande-
ren over een periode van 17 jaar, waardoor drie mensen

omkwamen en 23 gewond raakten. Na
zijn arrestatie kwam aan het licht dat
Kaczynski tussen 1959 en 1962 werd
onderworpen aan een mind control
experiment waarbij gemeten werd hoe
mensen reageerden onder stress. Psy-
chologen uit Harvard voerden het
experiment uit. De leider van het onder-
zoek werd geïdentificeerd als dr. Henry
Murray, een luitenant kolonel uit de
Tweede Wereldoorlog, die had gewerkt
bij de voorloper van de CIA, het “Office
of Strategic Services”. Murray raakte
gefascineerd door psychoanalyse in de
20-er jaren en ontwikkelde een

“persoonlijkheidstheorie”.
Hij paste zijn theorieën toe
op het selecteren van OSS-
agenten en naar het schijnt
ook op ondervragingen.
Het mind control experi-
ment in Harvard stond
onder supervisie van Sidney
Gottlieb, een psychiater en
hoofd van de technische
service divisie van de CIA.33

Volgens Kaczynski was de
intensieve ondervraging
waaraan hij werd onder-
worpen “heftig, indringend

en persoonlijk beledigend” en werden daarbij zijn diepst ge-
koesterde idealen en overtuigingen aangevallen. Nader-
hand begon hij ideeën te krijgen over de “kwade invloeden
in de samenleving” en over een revolutionaire anti-techno-
logische ideologie”.34
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Henry Murray Ted Kaczynski

“Geweld is een zuiverende kracht.
Het bevrijdt de lokale inwoner van

zijn minderwaardigheidscomplex en
van wanhoop en inactiviteit. Het

maakt hem onbevreesd en herstelt
zijn zelfrespect”.

– Franz Fanon, psychiater en terrorist, 
schrijver van The Wretched of the Earth.

Franz Fanon werd
aangespoord door de

Algerijnse
Onafhankelijkheidsoorlo

g in 1954 (boven). Hij
gebruikte zijn opleiding

als psychiater om het
terrorisme te omhelzen

als een nobele daad,
waarbij hij predikte dat

geweld noodzakelijk was
om vrijheid en geestelijke

gezondheid te bereiken.

Er kwam een omslag in het leven van Ted Kaczynski, de Unabomber, nadat hij
had deelgenomen aan hersenspoelexperimenten van 1959 tot 1962, die deel

uitmaakten van een researchproject dat werd uitgevoerd door psychiater Henry
Murray te Harvard. Kaczynski's ideeën over kwade invloeden in de

samenleving begonnen na deze experimenten die door de CIA werden gesteund.

Franse troepen in Algerije, 1956



Richard Baumhammers:
Op 28 april 2000 schoot
Baumhammers in Pittsburgh,
Pennsylvania, zes mensen
neer, waarbij er vijf stierven
en de zesde verlamd raakte.
Onder de slachtoffers bevon-
den zich twee Indianen,
twee Aziaten, een Afro-Ame-
rikaan en een Joodse vrouw
die naast zijn ouders woon-
de. Het was zijn wens om
even bekend te worden als
Hitler en de Oklahoma City
Bomber. Baumhammers
bezocht regelmatig racisti-
sche web-sites en hij had
getracht om een onafhan-
kelijke politieke partij op te
richten die gekant was tegen
niet-blanke, niet-Europese
immigratie. Vervolgens koos
hij in overeenstemming daar-
mee zijn slachtoffers uit.
Voorafgaand aan de moord-
partij was hij onder behan-
deling geweest bij twaalf verschillende psychologen en psy-
chiaters en had hij wel 17 verschillende soorten psychiatri-
sche drugs gebruikt.35

De Oklahoma City Bomber: Het met een bom opblazen
van het Alfred P. Murrah Federal Building in Oklahoma City
was indertijd de grootste terroristische aanslag die er ooit in
de Verenigde Staten was gepleegd. Stephan Jones, de lei-
dende advocaat in de zaak V.S. tegen McVeigh, verklaart in
zijn boek Others Unknown: “Het echte verhaal over het
bommenplaatsen…. strekt zich als een web uit, van de bin-
nenlanden van Amerika tot aan de hoofdstad, het Verre
Oosten, Europa, en het Midden Oosten, en veel is nog een
mysterie.”36 Volgens David Hoffman, in The Oklahoma City
Bombings and the Politics of Terror, was Timothy McVeigh
een sergeant geweest in het leger en had hij cursussen
gedaan in Psy-Ops* (psychologische operaties) in Fort Riley.

Timothy McVeigh (hierboven) was verantwoordelijk voor 168 doden in de
grootste terroristische aanslag op Amerikaans grondgebied tot 11/9. Hij had
een opleiding gevolgd in “Psychologische Operaties” in het leger, waarbij
technieken werden gebruikt die iemands geest beïnvloeden en die mogelijk een
verkeerd effect op hem hebben gehad.

*Psychological Operations (Psy-Ops) is een psychologische studie voor militaire
doeleinden met als voornaamste doel: “iemands gedrag positief te beïnvloeden ten
aanzien van de doelen van iemand anders door houdingen en gedragspatronen te
induceren en te versterken. Psy-0Ops kan worden gebruikt om emoties, drijfveren,
objectief redeneren of het gedrag van een doelwit te beïnvloeden.

Timothy McVeigh: Tijdens Desert Storm, 1991



I n 1955 werd een Sovjet handboek met de titel: “Brain-
washing: A Synthesis of the Russian Textbook on Psy-
chopolitics”, vertaald en verspreid als openbare waar-

schuwing door een professor uit New York. Dit handboek
was gebaseerd op de methoden van Ivan Pavlov, een Rus-
sische psychiater die “geconditioneerde reactie” theorieën
ontwikkelde door experimenten op honden aan het begin
van 1900. 

Het werk van Pavlov vormde de basis voor een funda-
menteel psychiatrisch misbegrip dat tot op heden bleef
bestaan: namelijk dat net als honden, mensen in de basis
programmeerbare dieren zijn die alleen beïnvloed worden
door angst en beloning. De experimenten van Pavlov leg-
den de fundering voor vele van de onmenselijke hersen-
spoeltechnieken die gebruikt werden door de Sovjet Unie
en China in het midden van de twintigste eeuw.

Het handboek onthulde: “De vroege Russische psy-
chiaters die pionierden met deze psychiatrische weten-
schap, begrepen volkomen dat hypnose tot stand gebracht
kon worden door acute angst. Ze ontdekten dat het ook tot
stand gebracht kon worden door een schok van emotione-
le aard en ook door extreme ontberingen alsmede door
geweld en drugs”.37 

“Door de wetten van een land te laten ontaarden”, ver-
volgt het, “en door een degradatie tot stand te brengen tot

een punt dat ontberingen en depressies toeslaan, zijn er
alleen kleine schokken nodig om onder de bevolking als
geheel een gehoorzame reactie of hysterie te veroorzaken”.
Het handboek instrueert dat slechts de dreiging van een
oorlog of bomaanslagen deze hysterische reactie kunnen
creëren.38

Dit zijn de methoden die terroristische psychiaters zoals
dr. Aziz al-Abub leerden van psychiaters van de KGB (Russi-

PSYCHOPOLITIEK
De oorlog tegen het verstand

Pavlov's onderzoek over
het conditioneren van

honden moest aantonen
dat de mens slechts een
programmeerbaar dier

was. Russische
psychiaters hielden Sovjet

dissidenten gevangen in
Goelag's waar zij werden

gedrogeerd, geshockt en
gereduceerd werden tot

hanteerbare zombies.

Ivan Pavlov in zijn laboratorium

Nieuwe gevangenen arriveren bij een Siberische Goelag.



sche Geheime Dienst) aan de Patrice Lumumba campus
in de USSR. Gedurende de Sovjet periode trainde het
Patrice Lumumba en het Lenin Instituut studenten in
sociale psychologie, ongewapende strijd en guerrilla
oorlogsvoering. Tussen 1968 en 1975 werden hier naar
schatting 2.500 terroristen en guerrilla strijders
getraind.39 

“De lesstof in Patrice Lumumba omvatte alle aspec-
ten van de technieken van overreding”, inclusief de mid-
delen om te “manipuleren en, indien nodig, dwang uit
te oefenen zonder het gebruik van lichamelijk geweld”,
schreef Gordon Thomas, schrijver van Journey into
Madness, Medical Torture and the Mind Controllers.40

Sovjet psychiaters, die zichzelf beschouwden als “niet
zozeer handelend in opdracht van de KGB, maar binnen
de normale functies van een arts”, adviseerden terroris-
ten hoe ze medewerking moesten verkrijgen van een
gevangene middels het gebruik van drugs.41 Dit soort
drugs konden een persoon reduceren tot “bijna imbe-
ciel, of veroorzaakte ontstekingen in de gewrichten of
het krimpen ervan ten opzichte van de botten, creëerde
tijdelijke blindheid, aantasting van het spraakvermogen,
ze veroorzaakten incontinentie, resulteerden in haarver-
lies en leidden tot een angstaanjagende stijging van de
lichaamstemperatuur”, stelde Thomas.42

Thomas merkte op dat de opleidingen ook gewijd
waren aan “de opzettelijke en actieve stappen die nodig
waren om een persoon zijn persoonlijkheid te ontnemen,
en hoe iets nieuws op te bouwen op de resterende kale psy-
chische basis. In deze aanval op de identiteit was de voor-
naamste factor het creëren van een toestand van kinderlijke
afhankelijkheid, zodat de persoon gedesoriënteerd raakte
tot hij uiteindelijk…'sterft' voor de wereld. “Pas in dat stadi-
um”, doceerden de KGB psychiaters, “was het slachtoffer
klaar om de 'verlossing' te ontvangen van degenen die nu

volledig de controle hadden over al zijn acties.”43

Andere centra voor “psychopolitiek” waren onder ande-
re het Tavistock Instituut in Engeland en de Frankfurt School
in Duitsland. 

Er werden technieken ontwikkeld om “de menselijke
psyche te verpletteren tot het punt dat deze alles zou toela-
ten”, stelt hersenspoelpsychiater Sidney Gottlieb. De Engel-
se psychiater William Sargant, Gottlieb's gelijke, adviseerde
het gebruik van drugs op de “weerbarstige informant”44, hij
merkte daarbij op dat de drugs de “functie hadden om
overgave te bewerkstelligen, om te helpen bij de verschui-
ving van verzet naar medewerking”.44

HET VERBAND TUSSEN DE
HERSENSPOELERS

De voorvaders van het huidige terrorisme, en van
het contraterrorisme, hebben de beruchte hersenspoel-
projecten uit de tijd van de koude oorlog voorbereid. 

❚ Sidney Gottlieb, de “Zwarte Magiër” van de
Amerikaanse geheime dienst, heeft “technieken” ont-
wikkeld die de menselijke geest zo murw konden maken
dat die overal aan zou toegeven.

❚ George Estabrooks, professor aan de Colgate
Universiteit en psycholoog, beschreef opgetogen hoe
soldaten van de Geallieerden werden gehypnotiseerd en
geprogrammeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog, om
hen opdrachten uit te laten voeren zonder hun mede-
weten of instemming. Volgens Estabrooks kon men
alleen moordenaars maken door de persoonlijkheid van
iemand te splijten of door een “meervoudige persoon-
lijkheid” te maken door middel van hypnose.

❚ William Sargant was de stichter en directeur van
het Departement van Psychologische geneeskunst in het

St. Thomas's Ziekenhuis in
Londen, waar hij in de kelder
een laboratorium inrichtte
voor hersenspoelexperimen-
ten. Vertalingen van uittrek-
sels uit Battle for the Mind
van Sargant zouden aange-
troffen zijn in de trainings-
kampen van Al Qaeda in
Afghanistan.45

William Sargant

George Estabrooks Sidney Gottlieb

HERSENSPOELING
TOEN EN NU?
De klassieke roman Search

for the Manchurian

Candidate, die ook verfilmd
werd, vertelt over een majoor,
die achterdochtig wordt na zijn
ervaringen in de Koreaanse
oorlog en die ontrafelt hoe hij en
anderen gekidnapt en
“gehersenspoeld” werden. De
hoofdpersoon was “Sergeant
Shaw”, die hierboven afgebeeld
staat terwijl hij een kameraad
wurgt na een hypnotisch
commando van zijn
kidnappers.



In 1942 verklaarde Winston Churchill dat
psychologen en psychiaters “in staat waren
om een onvoorstelbare hoeveelheid kwaad”
te doen en dat hun betrokkenheid bij het
leger aan banden gelegd moest worden. 

Sommige psychiaters verheerlijken en
rechtvaardigen de boosaardige, criminele
daden van terroristen, gebaseerd op de
geestelijke, biologische of culturele omstandig-
heden van de terrorist.

In 2002 noemde Dr. Adel Sadeq, voorzitter
van de Arabische Psychiatrische Associatie, de
menselijke bommen martelaren en de door
hen uitgevoerde acties daden van
zelfopoffering en eer.

Psychiatrisch personeel voorzag de mannelijke
en vrouwelijke soldaten die de staf vormden
van de Iraakse gevangenis waar gevangenen
werden gemarteld en misbruikt, van geweld
veroorzakende antidepressiva. 

Militaire bronnen verklaren dat piloten een
dieet moeten volgen waarbij psychiatrische
stimulerende middelen worden gebruikt om
vermoeidheid te bestrijden. Onder de
mogelijke bijwerkingen van deze drugs vallen
depressies en gevoelens van agressie en
paranoia.

1
2
3
4

BELANGRIJKE FEITEN

Onderzoeken naar het verschijnsel terrorisme hebben aan het licht
gebracht dat psychiaters en psychologen en hun methoden een sterke en

indringende invloed hebben binnen terroristische groeperingen. Adel
Sadeq, voorzitter van de Arabische Psychiatrische Associatie en hoofd van

het Psychiatrie Departement van de Ein Sham Universiteit in Cairo,
bracht TV-kijkers ertoe om levende bommen te worden door het moment

van de ontploffing een moment van “gelukzaligheid” te noemen.
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P
resident George W. Bush beschreef de
kamikaze operaties op het World Trade
Center als “daden van waanzinnigen”.
Bijna iedereen was het daarmee eens. Daar-
tegenover staat dat de “deskundigen” in

de geestelijke gezondheid, die de geheime diensten
op de wereld adviseren over de geestelijke toestand
van terroristen, verklaarden dat deze waanzinnigen
volledig geestelijk gezond waren. 

Dr. Adel Sadeq, voorzitter van de Arabische Psy-
chiatrische Associatie en hoofd van het Psychiatrie
Departement aan de Ain Shams Universiteit in Caïro,
legt het als volgt uit: “Als
de martelaar de laatste
'tel' bereikt en dan 'boem'
explodeert, dan ervaart
hij dat hij vliegt en weet
hij zeker dat hij niet dood
is…dit is een overgang
naar een andere, betere
en mooiere wereld. Nie-
mand in de [Westerse]
wereld zou zijn leven of-
feren voor zijn geboorte-
land.”46

Hij beweerde verder:
“… De psychologische
structuur [van de pleger
van een zelfmoordaanslag] is die van een persoon
die van het leven houdt. Dit mag vreemd klinken
voor mensen die niet in staat zijn om [de zelfmoord-
aanslag] te begrijpen omdat hun culturele achter-
grond begrippen als zelfopoffering en eer niet kent.”

In de 24 maanden die volgden op de uitspraken
van Sadeq, steeg het aantal doden in het Midden
Oosten als gevolg van zelfmoordaanslagen tot meer
dan het dubbele aantal van dat in de voorafgaande
24 maanden, van 201 tot 499.

Dr. Jerrold M. Post, een psychiater die doceert
aan de George Washington Universiteit (een “des-
kundige” in politieke psychologie en voormalig CIA
analist), zegt ook dat terroristen geen psychopaten
zijn; “ze gebruiken psychologische strategieën om
een politieke verandering teweeg te brengen”.47 Post
getuigde in het belang van Khalfan Khamis Moha-
med, de terrorist die verantwoordelijk was voor de
dood van 10 onschuldige mensen en het verwonden
van 74 anderen tijdens de bomaanslag op de Ameri-
kaanse Ambassade in Tanzania in 1998. Post ont-
moette Mohamed vier keer en vond hem een “opval-

lend gehoorzaam per-
soon”.47 Aangaande dr.
Aziz al-Abub, de psy-
chiater die in de tachtiger
jaren gijzelaars in Beiroet
(Libanon) drogeerde en
martelde, stelde Post
nadrukkelijk dat het door
een “genetische aanleg
mogelijk was dat hij
zowel terrorist als medi-
sche folteraar kon wor-
den door wat zij beschrij-
ven als een abnormale
hoeveelheid genen die
kwaadaardigheid bevor-

deren”.49

Volgens Post is Saddam Hussein niet “irratio-
neel”, “impulsief” of lijdende aan een psychotische
stoornis. Toch hebben we het over de man die een
barbaarse oorlog voerde met Iran tussen 1980 en
1988, die 8000 leden van het Koerdisch verzet gevan-
gen nam en ombracht en die chemische wapens ge-
bruikte tegen Koerdische dorpen in zijn eigen land
waarbij 5.000 mensen omkwamen en 45.000 mensen
gewond raakten. Post claimt dat Hussein alleen een

“Als een professionele psychiater zeg
ik dat het hoogste gelijk komt aan het

einde van het aftellen: tien, negen,
acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee,
één. En dan druk je op de knop om

jezelf op te blazen”.
– Dr. Adel Sadeq, Voorzitter van de Arabische

Psychiatrische Associatie, over menselijke
bommen, 2002.”46

H O O F D S T U K  T W E E
P s y c h i a t e r s  s t e u n e n  w a a n z i n n i g e n  

15

HOOFDSTUK TWEE
Psychiaters steunen 

waanzinnigen 



“paranoïde kijk op het
leven heeft” en dat zijn
problemen “werkelijk
teruggevoerd kunnen
worden naar de baar-
moeder…”50

Van het verheerlijken
van de openlijke crimi-
nele daden van mense-
lijke bommen tot het
reduceren van de gru-
welijke daden van maniakale moordenaars tot psy-
chologische of biologische pech, delen psychiaters
aan beide zijden van het terroristische conflict het-
zelfde verwrongen gezichtspunt op het criminele
verstand. Deze visie beschermt en ontkent de
gevaarlijkheid van de crimineel ten koste van eerlij-
ke burgers.

Irak: Het drogeren van de 
gewapende strijdkrachten

Het terrorisme en de oorlog in Irak zijn een melk-

koe voor psychiaters in
de Verenigde Staten. In
januari 2003 rapporteer-
den leden van de Ameri-
kaanse media dat twee
Amerikaanse piloten
amfetaminen gebruik-
ten op het moment dat
ze per ongeluk een bom
lieten vallen in het zui-
delijk deel van Afghani-

stan, waarbij vier Canadezen om het leven kwa-
men.51 Volgens militaire bronnen is het gebruik van
zulke drugs (gewoonlijk dexedrine, een stimulerend
psychiatrisch middel) onderdeel van een leefregel
om vermoeidheid te bestrijden om vervolgens slaap-
middelen te gebruiken om te slapen tussen de mis-
sies. Piloten noemen dit “go pills” en “no-go pills”.
Mogelijke bijwerkingen van amfetaminen zijn eufo-
rie, depressies, hevige spanning en verslaving. Er
bestaat ook een risico van “idiosyncratische reacties”
(amfetaminen kunnen in verband gebracht worden
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In een conflict waar hun vijanden
klaarstaan om op elk moment

vanuit elke locatie toe te slaan, is
het onvoorstelbaar dat het militaire
personeel bewustzijnsverdovende
psychiatrische drugs krijgt om “ze

te kalmeren”.

De oorlog in Irak heeft
de psychiatrie een
lucratieve nieuwe
voorraad cliënten

verschaft voor hun
“behandelingen” en

drugs.



met gevoelens van
agressie en paranoia) en
er bestaat een risico op
verslaving aan het “af-
wisselende gebruik van
een combinatie van
stimulerende en verdo-
vende middelen”.52

In maart 2003 rap-
porteerde The New York
Times: “Militaire psy-
chiaters, psychologen,
maatschappelijk werkers
en andere medewerkers
in de geestelijke gezond-
heidszorg zijn [in Irak]
aanwezig om behande-
lingen aan te bieden aan
de frontlinies…” Het
tijdschrift People rappor-
teerde dit ook in maart
2004, het voegde eraan
toe dat sommige sol-
daten psychologische lessen kregen in “baas over
boosheid”. Terwijl “baas over boosheid” lessen wor-
den verondersteld mensen te leren omgaan met hun
agressie en boosheid, is er weinig bewijs dat ze wer-
ken, ze zouden het gedrag zelfs kunnen verergeren. In
één Amerikaanse klas sloeg een jongen na zo'n les een
klasgenoot zo erg in elkaar dat het slachtoffer zes
dagen later nog steeds in het ziekenhuis lag.53

Soldaten krijgen
antidepressiva uitge-
reikt. In 2004 onder-
zocht de Food and Drug
Administration (FDA)
deze drugs vanwege 
het veroorzaken van
gewelddadig en suïci-
daal gedrag.54 Ze kun-
nen leiden tot: angst,
rusteloosheid, slape-
loosheid, bizarre dro-
men, verwarring en
akathisia (een onvermo-
gen om stil te zitten),
hetgeen kan leiden tot
gewelddadig gedrag.
Lichamelijke afhanke-
lijkheid vormt ook een
probleem.

Op 30 april 2004 zon-
den televisie stations
over de hele wereld

beelden uit van Iraakse gevangenen die gemarteld en
mishandeld werden door Amerikaanse soldaten in
de Abu Ghraib gevangenis bij Bagdad (Irak).55 Wat
echter niet besproken werd was het feit dat psychia-
ters psychoactieve drugs uitdeelden aan de man-
nelijke en vrouwelijke soldaten in de gevangenis. De
specialist David Bischel rapporteerde dat “Combat
Stress Management als een gek Prozac en Paxil uit-
deelde” aan de gevangenisstaf, “in een poging om
met de frustratie en depressies om te gaan”.56

Zoals Time magazine rapporteerde: als gevolg
van 11 september, zou niemand zich moeten verlie-
zen in een door antidepressiva veroorzaakte verge-
telheid”.57 In een conflict waar hun vijanden klaar-
staan om op elk moment vanuit elke locatie toe te
slaan, is het onvoorstelbaar dat het militaire perso-
neel bewustzijnsverdovende psychiatrische drugs
krijgt om “ze te kalmeren”. Het uitdelen van antide-
pressiva waarvan bekend is dat ze geweld veroorza-
ken aan soldaten die verantwoordelijk zijn voor het
bewaren van de vrede, is op zijn minst een slecht
advies en op zijn slechtst crimineel handelen.

“Ik weet zeker dat het verstandig zou
zijn het werk van deze [psychologen en

psychiaters] zo veel mogelijk aan
banden te leggen. Ze zijn in staat om

een enorme hoeveelheid kwaad aan te
richten met iets dat heel gemakkelijk

degenereert naar kwakzalverij. Ze
moeten strak in de hand gehouden

worden en het moet ze niet toegestaan
worden om in grote aantallen in te

kwartieren bij de gewapende troepen
op kosten van de gemeenschap”58

– Winston Churchill, 
Premier van Engeland, 1942 

Dr. Jerrold Post, een psychiater en “deskundige in politieke psychologie” die
doceert aan de George Washington Universiteit, heeft alom verkondigd dat
hij beroepshalve als voormalig CIA analist van mening was dat terroristen
geen psychopaten zijn, “maar psychologische strategieën gebruiken voor
politieke doeleinden”.



De invloed van de psychiatrie
wordt duidelijk in de racistische
ideeën en het radicale religieuze
fundamentalisme van de meeste
terroristische groepen. 

Al in 1916 startte Duitse
psychiaters een campagne om
“het ras te zuiveren” door het
steriliseren en castreren van
personen van “minderwaardige
afkomst”. Uiteindelijk werden
degenen die “uitgeselecteerd”
waren in de concentratiekampen
vergast.

De “etnische zuiveringen” in
Bosnië-Herzegovina en Kosovo
waren gebaseerd op dezelfde
psychiatrische theorieën over
“raciale hygiëne”, raciale
superioriteit en inferioriteit, welke
leidde tot de Nazi Holocaust. 
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Psychiaters en psychologen hebben de eugenetische ideologie van
raszuiverheid ontwikkeld die gebruikt werd door Hitler en de Duitse

psychiatrie, aangevoerd door Ernst Rüdin (linksboven). Hierdoor
werd de weg vrij gemaakt voor het euthanasieprogramma van de

Nazi's, de Holocaust. Later leidde dit tot andere wreedheden, zoals de
etnische zuiveringen in de Balkan in de negentiger jaren.
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D
e meeste terroristische groepen van
tegenwoordig omarmen extremistische
politieke gezichtspunten en nemen
racistische standpunten in die variëren
van “blanke oppermacht” en antisemi-

tisme, tot radicale fundamentalistische en antiwes-
terse ideeën.

De geschiedenis laat voortdurend zien dat deze
karakteristieken bewijzen dat er sprake is van een
psychiatrische invloed
aan het begin, soms
zelfs voordat de terro-
ristische groep werd
gevormd. 

Psychiaters creëren
het Nazidom

In 1895, bijna 40
jaar voor de Nazi-partij
aan de macht kwam,
publiceerde de Zwit-
sers-Duitse psychiater
Alfred Ploetz, een voor-
stander van eugenetica,
een grote hoeveelheid materialistische theorieën
over raciale inferioriteit in The Fitness of Our Race and
the Protection of the Weak. Hij propageerde het idee
om onwaardig leven te vernietigen als “een zuivere
helende behandeling” en bedacht het woord Rashy-
giëne.58

In 1905 was Ploetz de medeoprichter van de
Society for Racial Hygiene.66 Het Nazi-regime zwaaide
Ploetz en zijn trawanten later lof toe voor hun hulp
bij het tot stand brengen van de “biologische funda-
menten” voor de raszuivere Nazi-staat.59

Eén van de andere oprichters, psychiater Ernst
Rüdin, was hoofdopsteller van de Sterilisatiewetten

uit Nazi-Duitsland in 1933. Hij drong erop aan dat de
psychiatrie een belangrijke rol zou spelen in het zui-
veren van het ras, hetgeen volgens hem inhield
ervoor gezorgd moesst worden dat genetisch
“gebrekkige” personen “zich niet voort konden plan-
ten”.60

Blind geworden door een gifgasaanval in de
Eerste Wereldoorlog, werd Hitler in 1918 opgeno-
men in een militair ziekenhuis. Daar werd hij gehyp-

notiseerd door psychia-
ter Edmund Forster.
Nadat hij Hitler in 
trance had gebracht,
implanteerde Forster de
overtuiging bij hem dat
hij zijn gezichtsver-
0mogen terug moest
krijgen om Duitsland bij
te staan in haar nationa-
le wederopstanding.61

Het boek van psy-
chiater Alfred Hoch,
Permission to Destroy Life
Unworthy of Life, uit

1920, eiste dat er euthanasie uitgevoerd zou worden
op “geestelijk onvolwaardige mensen”. Rond 1932
was de raciale hygiëne van de psychiatrie verworden
tot een algemeen geaccepteerd wetenschappelijk
gegeven. Het werd in 26 verschillende cursussen
gedoceerd aan de medische faculteiten van de mees-
te Duitse universiteiten, allemaal voordat Hitler aan
de macht kwam in 1933.

De eerste stap in het grote eugenetische plan
van de psychiatrie was de sterilisatie en castratie
van de als “biologisch onwaardig” aangewezen
mensen. Dit gold bijvoorbeeld voor de geestelijk
gehandicapten, homoseksuelen en “gekleurde”

HOOFDSTUK DRIE
Ideologie kweekt rassenhaat

“Psychiaters moeten worden
beschouwd…als degenen die de

ideologische en intellectuele
grondslag leveren en verfijnen
voor de rassentheorie en het

medisch doden….” 
– Ernest Hunter, psychiater en schrijver van 

Dimensions of Medical and Psychiatric
Responsibility in the Third Reich, 1993



mensen. Tussen 1934 en 1945 werden er 350.000 men-
sen gesteriliseerd. Rond 1940 begon men met “ver-
gassingtesten” in krankzinnigeninrichtingen. Een
jaar later werd het euthanasieprogramma uitgebreid
naar de concentratiekampen. “Het doden in de con-
centratiekampen verliep via dezelfde route en dezelf-
de registratieformulieren als in de krankzinnigen-
instituten” aldus een trotse Duitse psychiater.

Ongelooflijk genoeg werden er slechts vier van de
tientallen schuldige Nazi psychiaters vervolgd tijdens
het Neurenberg Tribunaal. De meesten ontsnapten aan
vervolging en velen keerden terug naar de psychiatri-
sche praktijken van na de oorlog. Sommigen van hen
kregen zelfs weer een positie in de regering.

Pas in 1999 gaven Duitse psychiaters uiteindelijk
publiekelijk toe dat de psychiatrie aan de wieg
gestaan had van de “eugenetica” en de ideologie van
de raciale “inferioriteit en superioriteit”. Een ideolo-
gie waarmee het Duitse volk al drie decennia was
vergiftigd voor de Nazi's aan de macht kwamen. 

Etnische zuiveringen: de Balkan
Rassenhygiëne en eugenetica hebben nog steeds

het vermogen om een grote ravage aan te richten: De
10 jaar durende conflicten in Bosnië en Kosovo in de
negentiger jaren waren gebaseerd op dezelfde psy-
chiatrische theorieën en veroorzaakten tienduizen-
den doden.

In 1986 was het Jovan Raskovic, medeschrijver
van het beruchte Memorandum van de Servische
Wetenschappelijke Academie, die het creëren van een
“Groter Servië” voorstond door te claimen dat de
Serviërs, de Kroaten en Moslims dienden te over-
heersen vanwege hun psychologische superioriteit.
Hij stichtte ook de Servische Demokratische Partij
(SDS), die hij als spreekbuis gebruikte om zijn ideeën
te ventileren over Servische overheersing over alle
Joegoslavische volkeren. Net zoals Adolf Hitler de
Joden had beschuldigd van het feit dat zij de Duitsers
het leven onmogelijk maakten, wakkerde Raskovic
vooroordelen en haat aan jegens Kroaten en Bosni-
sche Moslims door hun de schuld te geven voor de
economische problemen van Servië. 

In de tachtiger jaren belasterde Raskovic, geba-
seerd op Freud's onzintheorieën, de Bosnische Mos-
lims als een volk dat in de “anale fase” zou zitten en
typeerde hij de Kroaten als “gefixeerd op castratie”.

B egin twintiger jaren las Adolf Hitler
publicaties van Duitse aanhangers van
de eugenetica en werd daar

verregaand door beïnvloed. Twee boeken,
geschreven door psychiaters, Alfred Ploetz en
Alfred Hoche, The Fitness of our Race and
The Protection of the Weak (1905) en The
Sanctioning of the Destruction of Lives
Unworthy to be Lived (1920), hielpen Hitler
om tot een afgeronde theorie te komen die
hij formuleerde in Mein Kampf in 1924, het
boek dat de aanzet gaf tot het vermoorden
van miljoenen mensen. Hitler verkondigde:
“Het recht op persoonlijke vrijheid is
ondergeschikt aan iemands plicht om het ras
in stand te houden.”

De Duitse psychiater Ernst Rüdin was de
voornaamste ideoloog en de hoofd-
ontwerper van het raszuiverheidprogramma
van de Nazi's. Hij heeft ook invloed
uitgeoefend op Hitler, door de onzinweten-
schap van “psychiatrische eugenetica” op te
zetten in 1926 waardoor het concept van het
“overleven van de sterkste” uitgebreid kon
worden tot de mentaal of moreel zwakkere.
Hiermee kon hij honderdduizenden
geestelijke patiënten laten steriliseren en
uiteindelijk de dood injagen. Hij heeft zijn
goed voorbereide plannen over raszuiverheid
ten uitvoer kunnen brengen met behulp van
de steun en financiering van de Nazi's.

De weg voorbereiden
voor genocide

Alfred Ploetz

Alfred E. Hoche

De Holocaust



Vanwege die eigen-
schappen begrepen de
Serviërs, met hun “Oedi-
pale persoonlijkheid”,
goed wat autoriteit en
leiderschap inhielden en
dus hoorden zij te rege-
ren van de volkeren van
Joegoslavië

(Oedipaal: een uit
de gratie geraakt Freudi-
aans idee waarbij een
jongen fantaseert over
het doden van zijn vader
om dan met zijn moeder
naar bed te gaan.)

Radovan Karadzic,
een psychiater, leerling
en trouwe vriend van
Raskovic, mocht de SDS-partij leiden. Hij werd ook
een belangrijke aanstichter en vervolgens leider in de
Servische oorlog tegen de Kroaten en de Bosniërs.
In juli 1995 werd hij beschuldigd van genocide en
misdaden tegen de mensheid door het VN Tribu-
naal voor Oorlogsmisdaden. Hij is ondergedoken
en tot op de dag van vandaag wordt hij gezocht om
terecht te staan voor zijn misdaden.

Slobodan Milosevic, de president van Servië
gedurende de Balkanoorlog, was 25 jaar lang
patiënt geweest van Karadzic. Na de dood van Ras-
kovic en het onderduiken van Karadzic, hield hij
het conflict tegen etnische minderheden gaande tot
Servië het moest opgeven. Hij werd gearresteerd en
berecht door het Tribunaal voor Oorlogsmisdaden
voor zijn rol in de genocide-oorlogen in Bosnië 
en Kosovo.

Deze mannen regisseerden samen een oorlog
die resulteerde in meer dan 100.000 doden en 1,5
miljoen mensen die van huis en haard waren ver-
dreven. Maar niet alleen de doden en de vluchtelin-
gen waren het slachtoffer. In 1992 hoorde de wereld
over de “verkrachtingskampen” in Bosnië, waar de
Serviërs systematisch gevangen genomen vrouwen
verkrachtten. Wanneer de slachtoffers zwanger
werden, werd ervoor gezorgd dat zij geen abortus
konden plegen. De Bosnische regering rapporteerde
dat er wel 50.000 vrouwen waren verkracht. Duitse

observanten van het
conflict tekenden aan
dat “die verkrachtingen
e e n o o r l o g s t a c t i e k
waren en niet alleen
maar een eenvoudig
verzetje voor de solda-
ten; wanneer Karadzics
troepen een dorpje inna-
men, begon de ver-
krachting op grote
schaal en ging vervol-
gens door in de
gevangenenkampen.”
Deze rapporten en veel
andere verhalen over
soortgelijke wreed-
heden, zijn beves-
tigd door slacht-

offers die hebben getuigd voor het Tribunaal van
de VN tegen hun voormalige beulen.

Rassenhygiëne en eugenetica
hebben nog steeds het

vermogen om een grote ravage
aan te richten: de 10 jaar

durende conflicten in Bosnië en
Kosovo in de negentiger jaren
waren gebaseerd op dezelfde

psychiatrische theorieën 
en veroorzaakten 

tienduizenden doden. 

SCHULDIGEN AAN HET BALKANCONFLICT
Psychiater Jovan Raskovic inspireerde tot de racistische en religieuze

genocide in Bosnië. Hij en zijn patiënt, een andere psychiater, Radovan
Karadzic, maakten het massaal martelen, verkrachten en vermoorden

van onschuldige burgers mogelijk. Voormalig premier Slobodan
Milosevic, een voormalig patiënt van Karadzic, voerde de etnische

zuivering in Kosovo uit en financierde die.

Jovan Raskovic

Geavangenen in een Servisch concentratiekamp



Een alarmerend rapport waarin
gesteld werd dat 71% van de Ameri-
kanen zich depressief voelde na de
aanslagen op 11 september was
gebaseerd op een onderzoek onder
slechts 1.200 personen tijdens de eer-
ste dagen na de aanslag. Op die
manier werd een voorspelbare men-
selijke reactie op een verschrikkelijke
tragedie onmiddellijk omgezet in een
“geestelijke stoornis”.

Opportunistische psychiaters voor-
spelden het ontstaan van het “post
traumatisch stress syndroom” (PTSS)
onder een groot percentage van de
inwoners van New York na de aansla-
gen en vroegen $3 miljard voor de
behandeling hiervan. 

Drie psychiaters bedachten de term
“PTSS” om de moeilijkheden te
beschrijven waaraan Vietnam Vetera-
nen leden. Hoewel de effecten van
oorlog verwoestend zijn, gebruiken
psychiaters de normale reacties hier-
op om geld te verdienen aan mense-
lijke kwetsbaarheid.

Deskundigen zeggen dat de “psycho-
logische trauma begeleiding” die
vaak wordt gegeven aan slachtoffers
van terrorisme en tragedies, “op z'n
best onbruikbaar zijn”; de ontvangers
ervan doen het slechter dan degenen
die helemaal niet behandeld werden. 

Er bestaat veel informatie die de veer-
kracht van mensen na een tragedie,
en de waarde van een begrijpende
vriend, familielid of pastoor bevestigt. 
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GELD SLAAN UIT EEN TRAUMA:
De psychiatrische industrie kwam koortsachtig in actie na

11/9 en greep de gelegenheid aan om de nasleep van die
tragedie tot “geestelijke crisis” te bestempelen, een truc
waardoor miljoenen dollars werden geïnvesteerd in de

psychiatrie en hun drugshandel. 
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D
oordat de psychiatrische 'crisisopvang'
onmiddellijk naar elk rampgebied wordt
gestuurd, zijn we ertoe gebracht om aan
te nemen dat mensen door het meemak-
en van trauma's of zelfs maar in de buurt

te zijn geweest als ze plaatsvinden, zware psychische
verwondingen oplopen. De DSM IV (Diagnostic and
Statistical Manual for Mental Disorders, uitgave IV) cate-
goriseert de symptomen die de meeste overlevenden
ervaren na het meemaken van een ramp als een 'acute
stress stoornis' en suggereert daarmee dat dit een
ziektebeeld is dat
behandeling vereist.
Maar, lijden deze mensen
echt aan een 'stoornis'
welke psychotherapie en
het gebruik van poten-
tieel verslavende midde-
len vereist? Lopen ze
werkelijk een groot risico
op langdurige conse-
quenties van hun trau-
ma? De antwoorden zijn,
verrassend: ‘Nee, nee’ en
nog eens ‘Nee’." - Sydney
Walker III, psychiater en
neuroloog, schrijver van
A Dose of Sanity

In september 2001 werd bij een hoorzitting over
"Psychologische Trauma's en Terrorisme" van de
Amerikaanse senaat op het gebied van gezondheid,
onderwijs, werk en pensioenen verteld dat "71% van de
mensen zei dat men zich depressief voelde door de
aanslagen van 11/9".62 Een alarmerend aantal, tot je je
realiseert dat de gebruikte enquête gedaan werd tijdens
de eerste zes dagen na de terroristische aanslag op 11
september, toen de Amerikanen nog in een shock ver-
keerden en voorspelbare reacties vertoonden op de

afschuwelijke gebeurtenissen. De enquête, gedaan als
steekproef onder 1.200 mensen, werd door een grote
sprong voorwaarts uit zijn verband getrokken. Dit lei-
dde tot de conclusie dat een alarmerend percentage
van 71% van de Amerikanen geestelijke schade had
opgelopen. 

Binnen enkele dagen na de aanslagen op 11 sep-
tember voorspelden psychiaters dat zeker 30% van de
mensen die te maken hadden gehad met de recente
aanslagen, een posttraumatisch stress syndroom
(PTSS) zouden ontwikkelen.63 Ze stelden dat ze drin-

gend $3 miljard nodig
hadden om, alleen al in
New York, de geeselijke
problemen te behan-
delen.

In 2002 rapporteerde
The New York Times, dat
slechts 120.000 (van de
acht miljoen) inwoners
van New York, maar
1.5%, werkelijk hulp had-
den gezocht in de acht
maanden die volgden op
11 september. Een onder-
zoek uit 2003 dat werd
gepubliceerd in The

American Journal of Psychiatry onthulde ook dat de
vraag om geestelijke hulp niet was gestegen in New
York en Washington (de twee steden die het meest
direct waren getroffen door de aanslagen). De onder-
zoekers stelden dat de studie "voorzag in de eerste
informatie waaruit kon worden opgemaakt dat de
gebeurtenissen van 11 september, in ieder geval in de
eerste zes maanden, weinig invloed hadden gehad op
het werkelijke gebruik van de geestelijke gezondheid-
szorg, door een bevolking die groot risico liep en voor
wie de hulp direct beschikbaar was."64 

Opportunistische psychiaters
voorspelden het ontstaan van het

“post traumatisch stress
syndroom” (PTSS) onder een groot
percentage van de inwoners van

New York, volgend op de
aanslagen en om $3 miljard voor de

behandeling ervan.



De geschiedenis van een fictieve "ziekte"
Het zogenaamde post traumatische stress syn-

droom (PTSS) ontstond in de nadagen van de Vietnam
oorlog toen veteranen moeilijkheden hadden bij het
verwerken van de afschuwelijke gebeurtenissen waar
ze ooggetuigen van waren geweest. 

Drie Amerikaanse psychiaters bedachten de term
PTSS en lobbyden voor het opnemen ervan in de "bij-
bel der facturen" van de American Psychiatric Associ-
ation (APA) in 1980, de Diagnostic and Statistical Manu-
al of Mental Disorders (DSM).65

De professoren Herb Kutchins en Stuart A. Kirk,
schrijvers van Making us Crazy, zeggen dat de meeste
soldaten leden onder de gevolgen van het deelnemen
aan "gruwelijkheden, het zien van afschuwelijk ver-
minkte lichamen of het deelnemen aan gevaarlijke
missies". Degenen die leden aan de geestelijke gevol-
gen van dit alles hadden last van oorlogsvermoeid-
heid, met andere woorden, uitputting, geen
"geestelijke ziekte".66

Dr. Thomas Dorman, een lid van het Koninklijk

College voor Artsen in Engeland en Canada, stelde:
"Samengevat is het creëren van lijsten met psychia-
trische 'ziekten', het formaliseren van deze lijsten door
erover te stemmen en het toevoegen van codes die
ervoor zorgen dat de verzekeringen uitbetalen, niets
anders dan een winstgevende truc die de psychiatrie
voorziet van een pseudo-wetenschappelijk aura. De
daders voeden zich, natuurlijk, uit de publieke trog."67

Met "het formaliseren door erover te stemmen"
verwijst dr. Dorman naar het proces waar "stoor-
nissen" letterlijk in het leven worden geroepen door
erover te stemmen met het opsteken van de handen
door commissieleden van de APA.

In zijn getuigenis voor het Amerikaanse Congres
zei psychiater Walter Afield: "Psychiatrie is geen exacte
wetenschap. Het brengt bij iedereen een enorme angst
teweeg en de verzekeringsmaatschappijen zijn doods-
benauwd…Je kunt geen gebroken heup verzinnen. We
kunnen echter wel een geestelijke ziekte creëren door
middel van selectieve en zorgvuldige promotie."68

Op dit moment is het post traumatisch stress synd-
room "opgerekt en wazig", zegt dr. Tana Dineen, schri-
jver van Manufacturing Victims.69 Er zijn ongeveer 175
combinaties van symptomen mogelijk waarbij de diag-
nose PTSS kan worden gesteld.70 "De toepassing van
PTSS heeft het resultaat gehad dat alles tot ziektebeeld
is verworden totdat het enige dat overblijft, het 'abnor-
maal' zijn is", zei dr. Dineen.71

Volgens Kutchins en Kirk is PTSS: "Het etiket
geworden voor het identificeren van de invloed van
nadelige voorvallen op normale mensen. Dit betekent
dat normale reacties op catastrofale gebeurtenissen
vaak worden gezien als geestelijke stoornissen."72 Ze
stelden ook: "De APA en haar volgelingen zullen niet
toegeven dat ze beleid creëren. Zij zeggen dat ze een-
voudigweg diagnoses maken (en in dit proces verk-
laren ze steeds meer van ons gek)."73

Met het "bekrachtigen" van PTSS door de opneming
ervan in de DSM heeft de psychiatrie de weg geplaveid
voor miljoenen subsidie om "rampenteams" op te leiden
in het geven van psychologische begeleiding. 

Hoe effectief heeft het gewerkt? 
Professor Yvonne McEwan van de Fife Univer-

siteit in Schotland, die de Amerikaanse regering
adviseerde na de bomaanslag in Oklahoma, zei dat
psychologische begeleiding bij trauma's in het beste

Het “posttraumatische stress
syndroom” (PTSS) werd

uitgevonden als antwoord op
de nasleep van de oorlog in

Vietnam, toen terugkerende
veteranen moeilijkheden

hadden zich aan het leven
thuis aan te passen, ten

gevolge van de barbaarse
gebeurtenissen waar zij aan
hadden deelgenomen. Deze
term heeft zich ontwikkeld

tot één van de meest
succesvolle en lucratieve

oplichterijen van de
psychiatrie.
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geval onbruikbaar is en in het ergste geval hoogst
destructief voor de slachtoffers die hulp zoeken.
"Door het medicaliseren van niet-medische condities
en het introduceren van therapieën voor het behande-
len ervan, die in hoge mate te weinig onderzocht,
teveel gebruikt en misbruikt zijn, houdt de
geneeskunde een grote hoeveelheid uitstervende car-
rières in stand", zegt zij. 

Een psychiatrisch onderzoek dat in 1996 werd uit-
gevoerd onder 110 slachtoffers van brandwonden
onthulde dat degenen die psychiatrische trauma-
begeleiding hadden gehad, drie maal meer kans liepen
op lange termijn problemen. Hoofdonderzoeker dr.
Jonathan Bisson zei: "… degenen die begeleiding ont-
vingen waren slechter af dan degenen die helemaal
niet waren behandeld."74

Richard McNally,
professor in de psycholo-
gie aan de Universiteit
van Harvard, waarschuwt:
“Het gaat hier om het
informatierecht. Je moet
je werknemers vertellen
dat je therapie beschik-
baar stelt die gebaseerd is
op de beste informatie uit
de literatuur, maar die
vermoedelijk niet zal
helpen en de situatie
waarschijnlijk zal ver-
slechteren. Wil je het nog
steeds?”

Veerkracht na
rampspoed

Richard Tedeschi, klinisch psycholoog van de
Universiteit van Noord Carolina, stelde dat meer
dan tweederde van traumaslachtoffers die werden
onderzocht, concludeerde dat ze op de één of
andere manier iets positiefs uit de ervaring hadden
gehaald.75

In een onderzoek onder krijgsgevangenen uit de
Vietnam periode zei bijna tweederde dat ze sterker,
wijzer en meer tevreden waren dan voor hun
gevangenschap.76

Overlevenden van schipbreuken rapporteerden
sterke positieve veranderingen in hun kijk op het

leven, ze hadden meer zelfvertrouwen en het belan-
grijkste, lagere scores op metingen van posttrauma-
tische stress.77

Dr. Alex Hossach, consultatief geneesheer en
klinisch psycholoog bij St. Helen's Trust in de
Verenigde Staten, stelde: "Soms kan een zorgzaam
familielid helpen door eenvoudigweg naar de prob-
lemen van de persoon te luisteren".78

Dr. Sally Satel uit New York zegt: "Zijn onze
priesters en rabbijnen niet tegen deze taak opgewas-
sen? Is ons familie-instinct om te troosten niet
scherp genoeg?"79 Ze waarschuwt tegen "sensatie-
beluste medewerkers in de geestelijke gezondheids-
zorg" die sombere en droefgeestige verhalen ver-
spreiden over het zogenaamde gebrek aan

veerkracht van de
Amerikaanse bevolk-
ing. Ze stelt: "Wat we
nodig hebben, en
gelukkig ook lijken te
hebben, is een morele,
bezielende en doel-
gerichte burgerij, niet
een bevolking die in
zichzelf gekeerd is door
h a a r z o g e n a a m d e  
psychologische kwets-
baarheid."80

PTSS is “het etiket geworden voor het
identificeren van de invloed van
nadelige voorvallen op normale

mensen. Dit betekent dat normale
reacties op catastrofale

gebeurtenissen vaak worden gezien
als geestelijk stoornissen…De APA en
haar trawanten willen niet toegeven

dat ze beleid creëren.”
– Professors Herb Kutchins and Stuart A. Kirk,

authors of Making Us Crazy

New Yorkers kijken vol
afgrijzen toe hoe de torens van

het World Trade Center
afbranden.



Groepen burgers en overheids-
functionarissen zouden moeten
samenwerken om ervoor te zorgen
dat regeringen de verborgen
manipulatie van de samenleving
door de psychiatrie onthullen en
uitbannen. 

Er is wettelijke en beleidsmatige
bescherming nodig om de min-
achting van de psychiatrie voor de
individuele rechten op een mens-
waardige en respectvolle behan-
deling tegen te gaan en om men-
sen te beschermen tegen econo-
mische, seksuele en andere
vormen van uitbuiting, lichamelijk
of ander misbruik en vernederende
behandelingen. 

Iedere rechtsgeldigheid die aan de
psychiatrie is gegeven als “weten-
schap” zou moeten worden in-
getrokken, want het tegendeel kan
onomstotelijk worden
aangetoond.

Slechts in de afwezigheid van
psychiatrie en psychologie zal de
menselijkheid van mensen
tegenover mensen weer kunnen
opbloeien.

3
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BELANGRIJKE FEITEN
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Respect voor mensenrechten is de hoeksteen
van iedere beschaafde natie en is de basis
waarop mensen van goede wil elk geschil

kunnen oplossen. Hierboven: Nelson Mandela
en F.W. de Klerk schudden elkaar de hand bij

het einde van de Apartheid en een nieuwe
toekomst voor Zuid-Afrika.
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HOOFDSTUK VIJF
De weg naar herstel

D
e psychiatrie vertegenwoordigt een
destructief instrument voor sociale con-
trole, of het nu raciale ideologieën betreft
die verantwoordelijk zijn voor de Holo-
caust, etnische zuiveringen, of tactieken

die gebruikt worden bij de fabricage van terroristen. In
alle gevallen blijven psychiatrische en psychologische
methoden voor verstands- en gedragscontrole voort-
durend op internationale schaal ellende veroorzaken.

De kwaadaardige in-
vloed is met name duide-
lijk bij defensie, de gehei-
me diensten, de gevan-
genissen, ziekenhuizen
en in het onderwijs-
systeem. Groepen bur-
gers en verantwoorde-
lijke overheidsfunctiona-
rissen zouden moeten sa-
menwerken om ervoor te
zorgen dat regeringen de
verborgen manipulatie
van de samenleving door
de psychiatrie eerst ont-
hullen en vervolgens
uitbannen.

Bezorgde burgers en groepen moeten pleiten voor
wettelijke en beleidsmatige bescherming. Er moet een
einde gemaakt worden aan de minachting van de psy-
chiatrie voor de individuele rechten op een menswaar-
dige en respectvolle behandeling. Mensen moeten wor-
den beschermd tegen economische, seksuele en andere
vormen van uitbuiting, lichamelijk of ander misbruik
en vernederende behandelingen. 

Men zou moeten begrijpen dat er een uitweg is, ook
al ziet het er nog zo slecht uit in de samenleving, wan-
neer we de krankzinnigheid op straat, thuis en op scho-
len, en de effecten van het terrorisme zien.

Het is het omgekeerde van het pad dat ons in die
gekte heeft doen belanden.

Als we ook maar iets geven om de kwaliteit van
het leven voor onszelf, onze kinderen en de toekomst,
dan moeten we hier aandacht aan besteden. We heb-
ben het hier niet over een nachtmerrie die vanzelf
weer verdwijnt. Dit gaat door tot wij er iets aan doen.

Laten we er geen doekjes om winden. Psychiatrie
is op zijn best een valse filosofie, achter de façade van

“wetenschappelijke fei-
ten”. Iedere geldigheid
die aan de psychiatrie is
gegeven als “weten-
schap”, zou moeten wor-
den ingetrokken, want
het tegendeel kan onom-
stotelijk worden aange-
toond.

In tegenstelling tot de
jeugddelinquent die zijn
opvoeding heeft wegge-
gooid en slecht gezel-
schap heeft opgezocht
moeten wij onszelf afvra-
gen, of we nog langer
willen omgaan met die

groep mensen die geen toekomst heeft, met de “pro-
fessionals” die ons waarschijnlijk zullen vernietigen.

Als we een einde willen maken aan de onmense-
lijkheid van mensen tegenover mensen, moeten we
ons realiseren dat de werkelijke vijanden psychiaters
en psychologen zijn, die bedreven zijn en gedreven
worden door het veroorzaken van dood, verderf en
chaos. 

Alleen in de afwezigheid van psychiatrie en psy-
chologie zal de menselijkheid van mensen tegenover
mensen weer zichtbaar worden.

Dat is de weg naar herstel.

Als we een einde willen maken
aan de onmenselijkheid van
mensen tegenover mensen,

moeten we ons realiseren dat de
werkelijke vijanden psychiaters en

psychologen zijn, die bedreven
zijn en gedreven worden door 

het veroorzaken van dood, 
verderf en chaos.



AANBEVELINGEN
Aanbevelingen 
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Psychiatrische mishandeling is het dodelijke wapen dat de vonk is geweest die de explosie heeft
veroorzaakt van het internationale terrorisme. Verstand- en gedragscontrole moeten geopenbaard worden,
onwettig worden en bestraft worden in elk land op de wereld.

Individuen die gebruik maken van schadelijke psychiatrische methoden om terroristen te fabriceren
moeten geïdentificeerd worden en bovenaan de lijst worden geplaatst van de meest gezochte personen uit
het internationale terrorisme. De enige manier om de Oorlog tegen het Terrorisme te winnen, is het
aanpakken van de psychiaters achter de gefabriceerde moordenaars. 

De Verenigde Naties, NGO's (Non-Governmental Organizations), mensenrechten groepen en bezorgde
burgers moeten samenwerken om een nieuw internationaal mensenrechtenverdrag te creëren dat lidstaten
ondertekenen en bekrachtigen, om de rechten van individuen te beschermen tegen hersenspoeling en
psychiatrische mishandeling. Deze bevestiging eist van regeringen dat ze zulke mishandelingen aan het
licht zullen brengen en een halt toe zullen roepen. 

Niemand zou ooit gedwongen mogen worden om elektroshock behandelingen, psychochirurgie,
psychiatrische behandelingen of toediening van bewustzijnsveranderende drugs te ondergaan. Regeringen
zouden zulke gedwongen mishandelingen bij de wet moeten verbieden.

Wettelijke bescherming zou ingesteld moeten worden om te verzekeren dat het voor psychiaters en
psychologen verboden wordt om het recht te schenden van mensen om hun burgerlijke, politieke,
economische, sociale en culturele rechten uit te oefenen, zoals deze zijn vastgelegd in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationale Verdrag voor Burger- en Politieke Rechten en in
andere relevante documenten zoals de Body of Principles for the Protection of all Persons from Each Form
of Detention or Imprisonment.

Belastinggeld zou niet gebruikt moeten worden voor het financieren van onwerkbare psychiatrische
methoden en “behandelingen” voor “ziekten” welke niet wetenschappelijk geverifieerd kunnen worden.
PTSS is geen ziekte, het is een normale reactie op een angstaanjagende situatie. 

1
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e Citizens Commission on Human
Rights (CCHR) werd in 1969 vanuit
de Scientology Kerk opgericht met
het doel om psychiatrische schen-
dingen van mensenrechten te
onderzoeken en aan de kaak te stel-
len en om het veld van de geestelij-

ke gezondheidszorg op te schonen. CCHR heeft
vandaag de dag meer dan 130 afdelingen in 31 lan-
den. 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
ondersteunt medische beroepsbeoefenaars. CCHR
houdt zich voornamelijk bezig met het frauduleuze
gebruik van subjectieve “diagnoses” die niet op
wetenschappelijke of medische feiten gebaseerd zijn.
Gebaseerd op deze valse diagnoses rechtvaardigen
psychiaters het voorschrijven van schadelijke behan-
delingen 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 Universe-
le Verklaring van de Rechten van de Mens van de
VN, specifiek op de volgende punten die psychia-
ters dagelijks overtreden:

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

Artikel 5: “Niemand zal onderworpen wor-
den 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
depersonaliserende “behandelingen” van de psy-
chiatrie, worden duizenden mensen geschaad en
worden duizenden hun bij geboorte gekregen
mensenrechten ontzegd.

CCHR heeft vele honderden hervormingen
bewerkstelligd door te getuigen bij openbare
hoorzittingen die over psychiatrische mishande-
lingen gehouden werden en door samen te wer-
ken met de media, wetsdienaren en overheids-
functionarissen.

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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Chris Brightmore
Voormalig hoofdinspecteur recherche bij de
Metropolitan Police, Engeland, 2002
“In de nadagen van 11 september was het
CCHR wier nauwgezette onderzoek de
betrokkenheid van de psychiatrie en de rol van
Ayman al-Zawahiri onthulde in deze tragische
gebeurtenissen. Al-Zawahiri werd in de pers
weergegeven als de belangrijkste hulp van
Osama bin Laden, maar hij is nu onthuld als het
sinistere psychiatrische brein achter de
terreurcampagne…Ik ben mij zeer bewust van
het kwaad waar kwaadwillige of zelfs misleide
psychiaters toe in staat zijn als hun activiteiten
niet zorgvuldig in de gaten worden gehouden.
Dit is een cruciale rol die CCHR op heldhaftige
wijze heeft gespeeld.” 

Bijedic Mustafa, 
Ambassadeur van de Permanente Missie van
de Republiek Bosnië en Herzegovina bij de

Verenigde Naties, 1994
“Het enige wapen dat we in deze oorlog hebben
is de waarheid, en jullie [CCHR] hebben ons
enorm geholpen door het vinden van bewijzen
en het verspreiden van informatie over wat er
gebeurt in Bosnië en Herzegovina op alle
mogelijke internationale kanalen.” 

Simon Wiesenthal 
Internationaal vermaard Nazi-jager, 1979
“Ik waardeer met heel mijn hart uw project om
actief, openlijk en publiekelijk het misbruik van
de psychiatrie en zelfs van de algemene
wetenschappen ter discussie te stellen…net als
in onze tijd toen de mensen waar men een hekel
aan had, weggeborgen en levend begraven
werden, is het belangrijk dat deze
omstandigheden duidelijk gemaakt worden en
dat al het mogelijke wordt gedaan om deze
misdaden te stoppen.” 
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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
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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.



“Door drugs te gebruiken kan een 

bekwame hersenpoeler eerst een 

hypnotische trance aanbrengen. 

Vervolgens heeft hij een keuze uit

verschillende technieken om gedrag te

modificeren, waarbij de drugs het effect

vele malen vergroten. Op zichzelf hebben

drugs een onvoorspelbaar effect op het 

verstand als er geen suggesties worden

gegeven, maar wanneer drugs worden

gecombineerd met hypnose, kan iemand

omgevormd worden tot een punt waarop

hij zichzelf niet meer herkent.”

— Walter Bowart
Schrijver van “Operation Mind Control”
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