
‘Ex-homo’-onderzoek van dr. Robert Spitzer is niet ingetrokken1 
 
 
 

 
 
 
 

Misbruik van de wetenschap 
 

Het is altijd ‘vermakelijk’ om te zien hoe linkse activisten het slachtoffer worden 
van hun eigen theïstische aanbidding van de wetenschappelijke methode en haar 
inherent eeuwige zelfcorrectie. Nog niet zo lang geleden publiceerde een medisch 
onderzoeksteam haar bevindingen met daarin een lijst van pathologieën die 
alleen geassocieerd worden met homoseksuele activiteit. Later publiceerden die-
zelfde onderzoekers een boze brief waarin zij protesteerden tegen ‘rechts-politiek 
misbruik van hun gegevens om daarmee de eigen argumenten kracht bij te 
zetten.’ O ja? Gebruikten mensen wetenschappelijk bewezen feiten om daarmee 
hun argumenten te bekrachtigen? Dat is toch wel een tragisch geval van misbruik 
van de wetenschap … 

 
Dr. Robert Spitzer, die jarenlang onderzoek deed naar seksueel gedrag, droeg in 

de jaren 1970 sterk bij aan de verwijdering van homoseksualiteit uit de lijst 
mentale aandoeningen uit de toenmalige editie van de DSM. Ons inzicht in de 
psychologische en medische kosten van homoseksualiteit was toen natuurlijk nog 
vrij beperkt. Spitzer beweerde dat zelfs al zou homoseksualiteit een ‘afwijkende 
gedragsaanpassing’ zijn, het in elk geval een onschuldige gedragsaanpassing was 
die geen behandeling vereiste. Het is verdrietig genoeg dat in de jaren 1980 de 
aids-pandemie een aanvang nam, die ook vandaag nog met name de homoge-
meenschap parten blijft spelen. De heteroseksuele gemeenschap kreeg er vooral 
pas mee te maken door besmet bloed van bloeddonoren, biseksuele kruisbe-
smetting en het delen van besmette drugsnaalden. Maar aids bleef exponentieel 
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ondervertegenwoordigd onder gezonde heteroseksuelen. Beter onderzoek naar 
en onderwijs over het verband tussen bepaalde ziekten en homoseksualiteit zou 
miljoenen levens hebben kunnen redden, niet alleen met betrekking tot aids, 
maar ook met betrekking tot veel andere ziekten die een hogere comorbiditeit2 
aan de dag hebben gelegd bij hen die homoseksueel actief zijn. Tot op heden blijft 
dit natuurlijk een grote misdaad tegen de heersende politieke correctheid, onge-
acht hoeveel levens het kost. 
 
 
Spitzer zag homoseksualiteit als iets onschuldigs 
 

Hoewel dr. Spitzer homoseksualiteit onschuldig vond, ondersteunde hij ook het 
algemeen aanvaarde idee dat hoewel homoseksuele aantrekkingskracht diep-
gewortelde drijfveren had, die drijfveren therapeutisch behandeld konden 
worden door die verlangens onder ogen te zien en te corrigeren. Dat gaf hoop aan 
velen die ongewenste homoseksuele gevoelens hadden, maar die niet in staat 
waren om zonder hulp te veranderen. In oktober 2003 publiceerde Spitzer een 
studie3 om dat te bewijzen. Daarmee inspireerde hij de lezers echter niet tot een 
interessant uitstapje in de neurowetenschap en de therapeutische psychologie, 
maar veroorzaakte hij grote woede en verontwaardiging bij de stevig in het zadel 
zittende activistische LGBT-gemeenschap die niet wilde dat er ook maar iemand 
wist van de mogelijkheid tot verandering - vooral diegenen niet die dachten dat 
verandering voor hen onmogelijk was. Dat zou immers kunnen leiden tot druk om 
te veranderen voor hen die eigenlijk niet wilden veranderen. De LGBT-reus, die in 
2003 in volle beweging kwam, gebruikte alle mogelijke middelen om dr. Spitzer en 
iedereen die bij de studie betrokken was onder druk te zetten. Helaas kreeg 
Spitzer in die tijd de ziekte van Parkinson en begon hij in de jaren die volgden te 
lijden aan de schadelijke gevolgen van die ziekte. Na jaren hoon en laster te 
hebben moeten verduren, gaf deze zieke en ouder wordende onderzoeker uiting 
aan zijn verdriet over het feit dat de studie blijkbaar meer kwaad dan goed had 
gedaan, en dat hij wenste dat hij zijn interpretatie van de gegevens kon intrekken. 
Zijn commentaar verspreidde zich als een lopend vuurtje door de LGBT-gemeen-
schap en de LGBT-ondersteunende mainstream media, die dat interpreteerden als 
een ‘intrekking van zijn studie’. Maar de studie was en is nooit ingetrokken.  

 
Om te onderzoeken waarom dat zo was, nam de pro-homoseksuele LGBT-voor-

vechtster Alice Dreger van het linkse blad Psychology Today contact op met de 
redacteur van het gezaghebbende tijdschrift Archives of Sexual Behavior waarin 
Spitzers studie gepubliceerd was.4 In haar artikel wijdde ze uit over een gesprek 
met redacteur Ken Zucker, die wel bereid was om elke uitspraak die dr. Spitzer 
over zijn studie nog zou doen te publiceren, maar die weigerde om de studie zelf 
in te trekken, omdat de onderzoeksresultaten geldig en onbetwistbaar waren en 
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bleven. Als reactie op de persoonlijke spijt van dr. Spitzer over wat zijn studie had 
bewerkt en dat hij wenste dat hij zijn interpretatie van de gegevens zou kunnen 
intrekken, zei Zucker dat hij in een persoonlijk onderhoud met Robert Spitzer het 
volgende tegen hem had gezegd: 

 
‘Ik weet niet precies wat je dan wilt intrekken Robert. Je vervalste geen gegevens, je 

beging geen ernstige statistische fouten bij het analyseren van de gegevens, en je 
verzon ook geen gegevens.’ 

 
 

Persoonlijke spijt is geen basis voor het intrekken van een studie 
 

Er zijn nu twee dingen gebeurd. Ten eerste is Spitzers studie nooit met succes 
aangevochten. Het blijft tot op de dag van vandaag een veel  geciteerde studie. 
Ten tweede vroeg Spitzer nooit formeel om intrekking van zijn persoonlijke 
interpretatie van de gegevens. De studie blijft dus gewoon overeind staan, naast 
veel gelijksoortige studies die de studie van Spitzer bevestigen. De media-
berichten dat de Spitzerstudie ingetrokken is, zijn simpelweg onjuist. Dat betekent 
dat zij die worstelen met ongewenste homoseksuele gevoelens hoop mogen 
blijven houden op een succesvolle behandeling. 

 
Dr. Robert Spitzer overleed in december 2015. Misschien is de brief waarin hij 

zegt dat hij zijn interpretatie van de studie intrekt nog onderweg. In april 2012 
schreef het blad Retraction Watch5 dat de studie niet ingetrokken zou worden, 
omdat de persoonlijke spijt van de auteur dat de LGBT-gemeenschap de resul-
taten niet op prijs stelde geen grond is om een gedegen wetenschappelijke studie 
in te trekken. 
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