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Wie  beroepsmatig  geïnteresseerd  is  in  de  valkuilen  van  spiritualiteit 

verwacht meer  dan het  zoveelste  horrorboek met  schrikbarende verhalen. 

Klinisch  psychologe  Aleid  Schilder  (°1949)  lost  de  verwachtingen 

ruimschoots in. Natuurlijk is ze bezorgd en wil ze mensen waarschuwen, 

maar  haar  ambities  reiken  verder:  ze  wil  de  problematiek  op  de  agenda 

zetten, zowel binnen de wetenschap als de hulpverlening, en misschien ook 

binnen justitie in Nederland. Het is immers haar overtuiging  - en ze maakt 

die ook hard - dat er grote tekorten zijn op het vlak van de herkenning en 

behandeling van potentieel gevaarlijke vormen van spiritualiteit.

Spiritualiteit is in. Vaak loopt het prima, maar helaas kan het ook grondig 

mislopen. In acht hoofdstukken beschrijft de auteur hoe mensen tijdens hun 

spirituele zoektocht verleid, misleid en zelfs vermalen kunnen worden door 

al dan niet subtiele vormen van manipulatie en machtsmisbruik. Daarnaast 

bespreekt ze de behandeling van spiritueel misbruik, geeft  ze advies over 

goede vormen van spirituele leiding, en breekt ze een lans voor een meer 

integrale psychiatrie waarin zorg voor de spirituele dimensie van de mens 

een  vaste  stek  krijgt.  Met  tips  voor  hulpverleners,  adressen  van  hulp-

verlenende instanties en een prima literatuurlijst maakt ze de klus af.

Toch  ook  enkele  kanttekeningen.  Mocht  het  boek  enige  controverse 

oproepen  binnen  de  reguliere hulpverlening  dan  zal  het ongetwijfeld zijn 
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door  het expliciete geloof van de auteur in ‘de geestelijke wereld’. In een 

openhartig Credo (p.19-20) maakt ze in niet mis te verstane termen duidelijk 

dat  ze  gelooft  in  aura’s,  chakra’s,  healing,  channeling,  de  energie  van 

entiteiten, de gaven van goede goeroes, de hulp van helderzienden, de kracht 

van  kundalini,  de  mogelijkheden  van  mediums  en  de  realiteit  van 

reïncarnatie.  Dat maar om aan te geven dat ze zich niet verbergt en van 

meet af aan aangeeft wie ze is en waarvoor ze staat. Moedig, dat wel, en ook 

een illustratie van de kwetsbare openheid die ze volhoudt doorheen het boek. 

Sommigen zullen het niet lusten en haar een grenzeloze naïviteit aanwrijven, 

daarin gesteund door haar  bekentenis  (p.24-25) dat,  jaren geleden,  ze  tot 

haar schaamte er zelf eens is ingetuind door betaald advies te vragen aan de 

nephelderziende Maria Duval. Ook de manier waarop ze in het hoofdstuk 

Herkennen  van goede  spirituele  leiders (p.59-67)  uitgebreid  citaten geeft 

van een tweetal mediums bij wie ze een goed gevoel kreeg zal niet door 

iedereen gewaardeerd worden, al is het maar omdat het niet verstandig is als 

sektebestrijder  een  kwaliteitslabel  te  geven  aan  (voorlopig?)  betrouwbare 

mediums. Nuttige uitspraken hadden evengoed anoniem gekund. Overigens 

is ook niet elk citaat even overtuigend, soms (p.63-64) is het zelfs hoogst 

discutabel.  Wie  wil  aantonen  dat  er  vanuit  alternatiefspirituele  hoek 

betrouwbare adviezen geformuleerd kunnen worden, beperkt zich best tot 

uitspraken waar iedereen zich kan in terugvinden.

Maar waar maal ik over, het zijn hooguit enkele schoonheidsfoutjes op een 

terrein dat ze verder goed doorploegd en bewegwijzerd heeft. Haar openheid 

voor eigentijdse vormen van spiritualiteit heeft trouwens ook voordelen, niet 

in  het  minst  voor  de  patiënten,  die  in  Aleid  Schilder  ongetwijfeld  een 

bondgenoot zullen vinden met een authentieke passie voor spiritualiteit, die 

weet wat er op dat vlak reilt en zeilt in de samenleving, zich soms op glad ijs 

beweegt, daarbij zelf ook al eens uitglijdt en niet te beroerd is om dat toe te 

geven.  Kortom,  een  deskundige  die  hun  taal  spreekt  en  hun  spirituele 



interesses  niet  afbreekt  maar  ze  op  een  realistisch  niveau  neerzet.  Dat 

sommige reguliere hulpverleners dat niveau allesbehalve realistisch zullen 

vinden, moet ze er maar bij nemen.

Besluit: Spiritueel misbruik brengt een goed onderbouwde uiteenzetting van 

wat er kan mislopen tijdens een spirituele zoektocht en is geschreven vanuit 

het hart. Wie zich stoort aan het spiritueel engagement van de auteur zal zich 

vaak ergeren. Soms mocht de outing naar mijn smaak ook iets soberder. Dat 

neemt niet weg dat veel hulpverleners en nog meer hun patiënten dankbaar 

zullen zijn dat Aleid Schilder slachtoffers van spiritueel misbruik zo goed 

begrepen heeft. Dankbaar ook omdat een deskundige aangeeft dat er niets 

mis is met hun spirituele aspiraties, maar dat ze enkel wat uit de bocht zijn 

gegaan en dat wie pijnlijk neerkomt ook terug kan opstaan, mits de juiste 

hulp. Dat haar boek daartoe een bijdrage heeft geleverd is duidelijk.
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