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Verklaring op verzoek van mr. A.G. van der Plas, inzake OM/Fijneman en
OM/Bogers ( r.c. 99/4416 en 00/4418; parketnrs 13/067455-99 en 13/067456-99).
Leiden,8 oktober 2000
Geschokt heb ik kennisgenomen van deze strafzaak, welke m.i. niet gerechtvaardigd
is en schadelijk voor de betrokkenen, zowel in materieel als geestelijk opzicht. Ik
ben stellig overtuigd van de waarde en het belang van religie in deze tijd waarin
waarden en normen, mede onder invloed van snelle technologiese en
maatschappelijke veranderingen dreigen te vervagen. Het is tragisch dat de positie
van de georganiseerde kerken daarin verzwakt en velen in hun zoektocht naar
zingeving in het leven lijken te verdwalen. Bij het vinden van nieuwe vormen
blijken andere culturen en religies voor sommigen antwoord te kunnen bieden op de
vragen welke de wereldwijde veranderingen oproepen. Een voorbeeld hiervan zijn
de Santo Daime kerken, welke in Nederland betrekkelijk recent geintroduceerd zijn.
In Brazilie bestaan deze kerkorganisaties reeds langere tijd en zijn ook als zodanig
door de overheden erkend. Sinds 1995 heb ik enkele jaren verscheidene
bijeenkomsten van de Santo Daime kerk kunnen bijwonen en ik ben daarbij
overtuigd geraakt dat het een bona fide religieuze organisatie betreft. Het gebruik
van louter natuurlijke substanties als sacrament ingebed in gezang, gebed en gepaste
rituelen, heeft een duidelijk godsdienstige inhoud. De houding van de deelnemers is
daarbij oprecht en conscientieus. Door adequate voorlichting vooraf zijn de
deelnemers gemotiveerd en wordt gewaakt voor eventuele risico's. De Santo Daime
kerken hebben de kenmerken van een serieuze organisatie, waarbij aanzienlijke
opoffering in tijd en energie een goede onderlinge band schept, welke juist tijdens de
momenten van innerlijke strijd de noodzakelijke steun verschaft. Dat kennelijk toch
verwisseling met schadelijk druggebruik bij het OM heeft bestaan, resulterend in
strafververvolging is voor mij onbegrijpelijk - indien men zich tenminste tevoren
voldoende geinformeerd zou hebben. Tot nadere informatie en overleg bereid,
verblijft inmiddels met hoogachting,

J. J . Goslinga,
psychiater
Houtlaan 25, 2334 CJ Leiden.
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CURRICULUM VITAE
Johannes Joukes Goslinga
Geboren 17 juli 1946 te Makale (Indonesie) als zoon van zendingsarts. Eindexamen
(Gymnasium-B) aan het Chr.Lyceum te Zwolle in juni 1963.
September 1963: Begin medicijnen studie aan de R.U. Utrecht; Doctoraal examen
1968. 1969-1971: Co-assistentschappen op Curacao en in Suriname. Studie naar de
medische en sociaal-economische gevolgen van Lepra in Aqua de Dios (Colombia).
10 februari 1971: Geslaagd voor het E.C.F.M.G. ( Educational Council for Foreign
Medical Graduates) Examen; Certificate No. 154 183 8. 9 Juni 1972: Afgestudeerd
(arts-examen) in Utrecht.
Juli 1972- Augustus 1976: Specialisatie in de psychiatrie, gecombineerd met de
Amerikaanse Psychiatric Residency Training aan de Menninger Foundation in
Topeka,Kansas (U.S.A.). De opleiding is naast een psychiatrische vooral ook een
intensieve
psychotherapeutische
training:
Individuele,gezinsen
groepspsychotherapie op analytische grondslag C o.a. Dr. 0. Kernberg), aangevuld
met Gestalt, Hypnose & Autogene training (Dr. W. Luthe ), biofeedback (Dr. S.
Twemlow; Dr E. Green; Dr. K.E. Godfrey) en psycholytische therapie aan het
Baltimore Psychiatric Research Center. Tevens training via Esalen - seminars (dr. S.
Grof) en deelname aan het La Jolla Program van Dr. Carl Rogers. Juni 1975:
Behalen van het Amerikaanse diploma met dissertatie: " Biofeedback for
Chemical-Problem (Addiction) Patients: A Developmental process at the V.A.
Hospital in Topeka". Gepubliceerd in The Journal of Biofeedback; Volume 2
Number 4; Fall/wjnterlg75.
Augustus 1975: Terugkeer in Nederland; assistentschap aan de afdeling SP&GH
(Sociale Psychiatrie en Geestelijke Hygiene) van de GG&GD te Rotterdam.
1september 1976: Registratie als psychiater in Nederland bij de SRC (Specialisten
Registratie Commissie).
1977-1983 : Geregistreerd als lid van de Ned. Vereniging voor Psychotherapie.
Tijdelijk in dienst bij het centrum voor klinische psychotherapie "Veluweland" o.a.
voor behandeling van ernstige traumatische stoornissen1. Daarnaast onderzoek aan
de Erasmus Universiteit naar de behandeling van hoge bloeddruk d.m.v. biofeedback
en zelfregulatie. Als vrijgevestigd psychiater in Rotterdam (Delfshaven) werkzaam.
In deze "buurtpraktijk" werd gewerkt met de combinatie van psychotherapie en
onderlinge hulp.
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1983-1990: Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (D. - C. I. S.) uitgezonden
als suppletie-deskundige in dienst van de Universiteit van Dar es Salaam (Tanzania).
Als universitair docent in de psychiatrie, geinteresseerd in de transculturele aspecten
van zelfzorg, aktief betrokken bij de oprichting van de "Mental Health Rehabilitation
Society". Praktische assistentie bij het opzetten en verbeteren van de zogenaamde
psychiatrische rehabilitatiedorpen als "Mwera" en "Vikuruti", ook met hulp uit
Nederland (Finmaus; 3de wereldgroepen uit Den Haag, Soest; Westerkerk;
Remonstrantse kerk Oosterbeek, Stichting "de Wilde Ganzen" etc.) Inzet voor het lot
van vrouwelijke psychiatrische (ex)- patienten middels oprichting van de Foundation
"Kali Mata Ki Jai" (Eerbied voor de Zwarte Moeder), waarvoor ook in Nederland
een stichting werd opgericht.
1990 - heden : Na terugkeer in Nederland worden eerst verschillende stages gevolgd
m.n. in de kinderpsychiatrie en de behandeling van post-traumatische stressstoornissen.2 Daarnaast wordt het werk hervat als zelfstandig gevestigd psychiater.
Hierbij hebben ook de behandeling van traumatische ervaringen vanuit andere
culturele achtergronden de aandacht. Tevens ben ik hierbij beschikbaar als
consulent.
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