
0/H ICAMD V~ k00PHANCE1 
EN F ASf?lf.ttEN 

t 20KT.19ii 
AMSTERDAM 

Heden, zeven oktober negenttenhonderd zevenenzeventig, 
verachenen voor m1J, MELCHIOR HENDRiK ANTON VAN VEEREt~, notaria 
ter standplaats Soest& •••••••••••••······~-----------·-------
1. de Heer JOHANNES DIEDERIK DOUWENS, pottenbakker, wonende te 
Soeat, Bematraat 1.b,, volgens &1Jn verklaring geboren te Am
sterdam op veertten oktober negenttenhonderd zeatlen; ------·-
11, de Heer 8AM BRUSSEl, aaaur&nt1e•bem1ddelaar, wonende te •• 
Lelden, Levendaal 166,o,, volgens &1jn verklaring geboren te -
Leiden op eenentwintig Juli negentienhonderd eenenveertig, en 
III. de Heer CORNILIS HICOLAAS WILLEM HOQEN!B, orfan1aatie ••• 
medewerker, wonende te H1euwveen, Molenlaan 2, vo gena z1Jn •• 
verklaring geboren te Amaterdaa op zeetien april negentienhon-
derd zesenveertig, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
De oomparanten verklaarden blj deze aktO een at1cht1ng sn het lttVen 
te roepen en daarvoor de navolgende statuten vaat te atellen& 
••••••••••••••••••••• Naam. Zetel en puyr ------------·-······ 
Art~el }• •••••••••••••••••••••······························ 
1. at cht1ng 1a gena&~~d& sltP9tiRif11fi1~99~ NSSSfiland, •••• 
Z1J 1a eon zelfotandlge atle~ nea Îg AM&ter- -
dam. ·······-················-··········-··-·•--·--········-·· 
2. De at1cht1ng la epger1cht voor onbep~de t1Jd. --···------
················-·--------·--~ ---------------------------
~t!~i!hftn;·h;;r~-;;~-d~;ï;·h;~·;;;k;;·~-N;d;;ï;~-;;~;~:·: 
de druggebruikera t• genezen door mlddel van het toepaaaen van 
-J• e~th~J'l'!n, ~ken-i ele "Har;spnç". of'tt~tkkeld <!Jt)f' t. .• Ron ••• 

Hubbard. •••••••••··--·--!!---------·---··--~----------···----Verdere ontwikkeling van het "Narconon" programma wordt door • 
de at1cht1ng toegepast. ····-···--·-·······-······--·········· 
Atgez1en hiervan kunnen er geen ver~der1ngen worden aange• •• 
bracht 1n de grondbtg1naelen van deze geneeswiJze, ••••••••••• 
t:t~e!ti:h;i~;-;;;·ï;;;ï;·;r4;ït;;;~-;;;;ï;;~-4ï;-;ï;·d~;ï·:: 
hebben het openen en beheren van herate111nga-centra voor drug• 
gebruikers. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
De at1oht1ng aag de lokale atdel1ngen t1nano1eel, &dm1n1atra
t1et alsmede door mlddel van tra1n1ng van haar stafleden, on• 
derateunen. ····-·-·····-·······~·······················------2. De atdellngen zullen biJdragen tot de genezing van drugver• 
alaafden~1e arh&n~l1Jk ziJn van de openbare welz1Jnazorg, -· 
alsmede tot de welziJnazorg van delinquenten, mlts deze seneea· 
w1Jze volledig oonto~ de normen van de at1ohting kan -····--· 
plaatav1nden, zonder dat enige verandering or toevoeging aan • 
het Naroonon programma wordt aangebracht, zulka overeenkomstig 
het bepaalde 1n artikel 2. ···-··------·····------~---·-······ 
Artikel •t ---------~-~----·-······-·······-·····--------····· Dë atlcht ng beoog~--n1et)het maken van w1nat. -·-············· 
Artikel 5, ·------~~-------------···---------------------· Met algemene atemmen kan het beatuur der at1cht1ng beslulten -
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aaa1atent1e, onderateuntn~ en advles te vr~~en aan adv1seura. 
~en raad van advtea k~a 1ngeate!d w~rden. -------------------
Het beatuur van de at1oht1ng kan, wanneer z1J daartoe de nood• 
zaak aanwezig aoht, besluiten tot het zoeken van hulp, aaa1a• 
tentte en begeleiding, een en ander naar eigen goeddunken en -
tegen redeliJke verg~1ng. ----------------------------------Z1J kan tegen redeliJke vergoeding haar stafleden training ge-
ven voor het verkriJgen van deskundigheld en kan kursusmatert-
aal en andere hulpmlddelen aanaohaffen. ----------------------
-------·-·······•••••••• Beatuur ······---------------------·
Art1kel 6, ----------·-··········---------------------------·· 1. Het Gêatuur bestaat u1t drie ~atuuraleden, d1e woonachtig 
•oeten ziJn ln Nederland. ·····-------------------------------De beatuursleden worden gekozen voor ••n Jaar en treden ar vol• 
genaeen door het beatuur op te maken rooster. ---------------· 
2. Voor de eerate maal worden tot beatuurdors benoemd, -------
de opr1ohtera. •••••••••••••••••••••······--·-----------------
'· Wanneer 1n het beatuur een vacature la ontstaan zal daarin 
door de overbliJvende bestuuraleden ten spoedtgate worden voor• 
zten door benoeming van een nleuw beatuuraltd, d1e ala zodanig 
dezelfde tunetie zal bekleden ala del!ne ln wiena plaats hiJ -
werd benoerad. -------········--·----·······-------------------Het beslult tot benoeming wordt genomen b\J gewone meerderheid 
van atemmen. •••••••••••••••••······--------------------------4. De voorzitter van het beatuur roept de vergaderingen biJeen 
en zorgt ervoor dat van het ter vergadering verhandelde en ---· 
beslotene notulen w~rdlnopgemaakt. ---------------------------5. De voorzitter aaoet een beatuursvergadering biJeenroepen - -
met 1naohtnem1ng van een oprc~'1ngaterm1Jn van acht dagen - -
telkens wanneer d1t door een eestuurslid verlangd wordt. -----
6. Het beatuur ia alleen dan bevoegd tot het nemen van rechta
geldige besluiten, wanneer 6f alle bestuuraleden ter verg&de• 
ring aanwezig z1Jn, dan wel vertegenwoordigd ziJn door een --
schrifteliJk gevolmachtigde, 6f twee bestuuraleden aanwezig -
z1Jn en het derde 11d ontbreekt ondanks oproeping tot de ver
gadering met eon oproepingatermiJn van aoht dagen. -----------
7. TenziJ 1n de at&tuten anders wordt bepaald, worden bealu1• 
ten genomen met gewone •eerderheid van stemmen. --------------
8. De dagel1Jkae le1d1ng binnen de at1oht1ng 1a verantwoording 
aohuld1g aan het bestuur. ·-------------·---------------------Het beatuur en de dageliJ,;Je leiding ziJn verplicht elkaar ---
voortdurend op de hoogte te houden van elke belangriJke beal1a
a1ng teneinde te verzekeren dat het doel van de at1ont1ng wordt 
nagestreefd en bereikt. --------------------------------------9· De leden van het beatuur kunnen ten laste van de kaa der --
at1oht1ng een onkostenvergoedins genieten, doch worden niet ge-
salarieerd. ---------·-----------··-----··--------------------10. Het beatuur 1a bevoegd tot bet sluiten van overeenkomaten 
tot het kopen, vervreemden ot bezwaren van reglatergoederen -
alsook tot het alu1ten van overeenkomaten waarblJ de at1oht1ng 
z1oh ala borg of hoofdeliJk aedeaohuldenaar verbindt, z1oh --
voor een derde sterk aa&kt of &1oh tot zekerhe1datel11ng voor 
een aohuld van een derde verbindt. ---------------------------
Artikel 1. --------------·---------·---~----------------------Dë atlohtlng werkt zelfstandig zonder auperv1aie van welk~)land, 
ataat, gemeente- ot at~~aauthor1te1t dan ook. ----------------
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-----~-------------- Ve1·te6enwoordlglng --------------------·-
Artikel 8f ----------------------------------------------------Dë sticht ng wordt 1n en buiten rechte verte~enwoord1gd door --
de voorzitter en een ander bestuurslid. -----------------------
Artikel 9. ----------------------------------------------------Het bëat~ur ia bevoegd zich door een achr1ftel1Jke volmacht --· 
te doen vertegenwoordigen door •~n of meer personen. ---------
Zo'n volmacht la ten alle tiJde te herroepen en moet getekend • 
worden overeenkomstig het in artikel b bepaalde. --------------
Artikel 10, --------------------------------------------------· 1. Jaarlij a binnen zoa maandan na afloop van het boekJaar----
legt de penningmeester rekening en verantwoording ar aan het -· 
beatuur van het door he~ in het afgelopen boekJaar gevoerde ---

beheer. -------------------------------------------------------De rekening en verantwoording moet worden nagezien door een --
accountant die JaarliJks door het beatuur wordt gekozen. ------
2. Het boekJaar loopt van een Januari tot en met eenendertig •• 
december met dien verstande dat het eerste boekJaar eindigt per 
~enendertib december negentienhonderd zevenenzeventig. --------
----------------------- Statutenw1Jz1g1 ~- ---------------------1 

- c I 

Artikel 1 • -----------------------·--------------------------· 1. Het beatuur ia bevoegd de etatuten te w1Jz1gon. Het besluit 
daartoe zal alechta kunnen worden genomen met algemene stemmen 
1n een vergadering waarin alle beatuursleden aanwezig of door 
een schrifteliJk gevolmachtigde vertegenwoordigd ziJn. -------
2. De wiJziging moet op straffe van n1e·tigheid b1J notarille -
akte tot atand komen. ---···------------·---------------------De bestuurdera zijn verplicht een authentiek afschrift van de 
akte van wijziging alsmedo de gewiJzigde statuten neer te leg
gen ten kantore van het openbaar at1cht1ngenreg1ster, gehouden 
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam. ------
-------------------------· Ontbindins ----------- ------------
Artikel 12{ --------------------------------------------------1. Het bës uur is bevoegd de stichting te ontbinden. ---------
Op het daartoe te nemen beslult ia toepasseliJk hetgeen 1n ar
tikel 11 van deze statuten la bepaald aangaande een beslult --
tot wiJziging van de statuten. -------------------------------
2. De stichting wordt bovendien ontbonden: ------------------
- door insolventie nadat ziJ in ataat van faillissement 1s ver-
klaard or door de opheffing van het faillissement wegens de --
toestand van de boedelJ ---------------------------------~----- doorrechterliJke uitapraak 1n de biJ de wet genoemde geval-

len. ~----------------~-----------------·--------------------
Artikel 13. -·------------------------------------------------1. Dë vereffening geschiedt door het bestuur.----------------
2. De stichting bliJft na haar ontbinding voortbeataan indien 
en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. 
'· Gedurende de vereffening bliJven de ~palingen v~ de sta
tuten voor zoveel mogeliJk en nodig van kracht. -------------
,.. Het beatuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle 
schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal 
worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden 
bestemd voor 6én of meer instellingen met een doel hetwelk het 
doel van de atich~ing zoveel mogeliJk nabiJ komt . -----------
Het aaldo kan in geen geval ten goede komen aan het beatuur --
or de oprichters. --------------------------------------------



~------------------ SlotDCpallrag ------------------------- ---
Arttkcl 1•. -------------------------------- ------------------m-alle gevallen waarin door de statuten van de atl~ht1ng niet 
la voorzien, beslist het bestuur. ----------------------------
~~t!~~!h~f~g·;;i-~~d;;-~;;;·;;;~~;~~;d1~~-=-Ï~-~;;;;;~;~;;;l~g 
met het bepaalde 1n artikel 2 van deze etat ·.~ten - lokale arde• 
Ungen vestigen en daar als hoofdkWartier· .le1t11nl aan levon -
met het doel om welziJnscentra te hebben om verslaatden te ge-
nezen. -------------------------------------------------------Oe stichting moet ook statuten en reglementen ontwikKelen voor 
de lokale afdelingen . ------------------------- - --------------Oe lokale afdelingen moeten een beotuur nebben, bestaande ult 
drie bestuursleden, waarvan de voorzitter wordt gekozen door -
de at1cht1ng. --------·--------------------------------------
Artikel 16. -----·------------·-------------------------------Voor de eerste maal worden tot bestuurdera der et1cht1nf. De• -

noemda ------------------------------------·-----------------· 1. de Heer Johannes Oiederlk bouwens, pottenbakker, wonende-· · 
te Soest, Eemstraat 1.b., geboren te Amsterdam op veertien ok· 
tober negentienhonderd zestien, ---a------------------------·· 
2. de Heer Sam B~ssee, asauranti•·bemiddelaar, wonende te ---
Lelden, Levendaal 166.c., aeboren te Lelden op eenentwf~t1g --
Juli negentienhonderd eenenveertig, -------------------------}. d• Heer Cornelia N1colaaa W1llem Hogenea, org&n14atie -----
medewerker, wonende te · Nieuwveen, Molenlaait 2, geboren te Am• 
sterdam op zestien april negentienhonderd zesenveertig. ------
Oe oomparanten zijn m1J, notaris, bekend. -------------------
------------------- WAARVAN AKTE lN MINUUT. --------------·-·· Verleden te Soest op de datum in het hoofd dezer Akte vermeld. 
Na zakelijke opgave van de tnhoud van deze akte aan de 
nen personen, hebben deze eenparig verklaard van die 1nhou( te 
hebben ke,~1agenomen en op volledige voorlezing daarvan geen -

pr1ja te a'ellen. ---····---------------·····----------------· OnmiddelliJk na beperkte voorlezing ia deze ti.~e door de compa• 
ranten en miJ, notaris, ondertekend. ------------------------
J .O.Bouwena. s.Bruaaee. C.N.W.Hogenea. M.van Veeren. ---------

VOOR AFSCHR 1 FT 

(afgegeven ten dienste van 
\ Kamer van Koophandel ) 

~\ \ . -·=·-~ ·. \ ' --" \ \ __ -:=:.:.--
" :- r ...--.-.....J--



. . 
: ~ :( 
' .; ;• 

/ . 

DOSSIER-NR~97. 855 
Blad 1 i 

l .. · 

~{:J\ . 
.. rr;{~ff\ . 
·~~ ...... .. . .. ................. . . . . ............... . 
. . . ::: .·:: ::::::::::-.:. 

Kamer 
van Koophandel 
en Fabrieken 
voor Amsterdam 

De Ruyterkade 5 
10 13 AA Amsterdam 
Telefoon 0 20·523 6600 

UITTREKSEL UIT HET STICHTINGENREGISTER 
PER 20 JUNI 1991 
================== 

Statutaire naam: 

Verkorte naam: 

Statutaire zetel: 

Adres van de stichting: 

Correspondentie-adres: 

STICHTING NARCONON NEDERLAND 

STICHTING NARCONON NEDERLAND 
(Deze naam is door Stichtingenregister ingevuld) 
AMSTERDAM 

VROLIKSTRAAT 151 2HG 
109 1 TV AMSTERDAM 

1001 JB AMSTERDAM POSTBUS 17098 
=~-======================================================================= 

Datum oprichting: 
Datum stat.beeindiging: 

Functionarissen: 
Naam, titel; functie: 
Geboortedatum 
Adres: 
Datum in functietreding: 
Vertegenw. bevoegdheid: 

7 OKTOBER 1977 
ONBEPAALD 

JOHANNA LEONIE MARY KLUESSIEN VOORZITTER 
11 NOVEMBER 1952 
1074AV AMSTERDAM,STADHOUDERSKADE 124 
1 JANUARI 1987 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)) 

Alleen geldig 
*** 15 regels 

indien door de Kamer voorzien van een originele handtekening. 
*** 
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DOSSIER-NR: 197. 108 
Blad 1 

Kamer 
De Ruyterkade :i_ 

UITTREKSEL qtT H;~ STICHTINGENREGISTER 
PER 24 JULI\ 1991 I 

van Koophandel 
en Fabrieken 
voor Amsterdam 

1013 AA Amsterdam 
Telefoon 020-523 6600 

============~====e 

Statutaire naam: 

Verkorte naam: 
Statutaire zetel: 

Adres van de stichting: 

STICHTING "NEDERLANDS KOMITE VOOR RECHTEN 
:'lilr. VAN DE MENS" . ( C. C. H. R. ) 

N. C: R. M. 
AM~ TERDAM 

HAARLEMMERMEERSTRAAT 127 3HG 
1058 JW AMSTERDAM 

========================================================================== 
n-~um oprichting: 
... , ..1m stat. beeindiging: 

14 OKTOBER 1976 
ONBEPAALD 

************************************************************************** 
De stichting is m.i.v. 1 JANUARI 1981 ontbonden 
************************************************************************** 

Functionarissen: 
Naam, titel; functie: 
Geboortedatum 
Adres: 
Datum in functietreding: 
Vertegenw.bevoegdheid: 

Naam, titel; functie: 
Geboortedatum 
1- r ·~es: 

L. , um in functietreding: 
Vertegenw.bevoegdheid: 

Naam, titel; functie: 
Geboortedatum 
Adres: 
Datum in functietreding: 
Vertegenw.bevoegdheid: 

Á ?IJ / 
MARIANNE LOUISE KROESE VOORZITTER 
29 MAART 1938 
1058JW AMSTERDAM,HAARLEMMERMEERSTRAAT 127 3HG 
25 AUGUSTUS 1982 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)) 

JACQUELINE VERWEY 
26 FEBRUARI 1950 

SECRETARIS 

1015AD AMSTERDAM,SINGEL 100 2HG 
25 AUGUSTUS 1982 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)) 

{ .. ' v\ v ' 
JOHANNES JOZEF KAIZER PENNINGMEESTER 
27 MAART 1953 
1073EE AMSTERDAM,SARPHATIPARK 140 3HG 
25 AUGUSTUS 1982 
Gezamenlijk bevoegd (me 

--------------------------------- _,...._·::..:·.:.. .... ~-----

Alleen geldig indien door de Kamet 
*** 24 regels *** 

hfindtekening. 
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Geachte ll::lLt11' . 

Wij znuclo11 1', i'.J<.Jf:, . :,, 'J•dt;,!nrlt. irafiHo1adl.i.e lH•l ·.'.J;ly,en, t:Jfót:.intJo 
onze rc~sea rcl1 : •' ad!' :; ; ï·. d i. l ·=~ :Jr• II<J~,;· ~! f'fa: l . t.un · ~ : · tie Wt:lt ·.:Jd VOiil 

v an daag te ht~vu t•cJfn't!l, . 
Zoudt U zo vr·ienur.:JijK. \•IÏ l]era zjj n nm uw ö!': I \•HJOrden op c1e 

vo l gende vrëJCOI• te ,;.:vt~ll 8!• zo: ·in.!.~ \.o.ijg8:> 111 L•·:n envelop terug 
te sturen ? 

1) Denkt lJ dat het f:.-;:u·uik van kernanergio nn01 bedreiging voor 
het huillig8 l Hvr;n :i nl'tourJt ·? 

-

4) WH!'. rnoJ:!L aJ: ~~··cri,, , :; ''I' JI :i.:ll c•r1a ..:il:: \,'a':.li' l. c t": ·;che rtnc!n tu~8n 
~tea] illt~ t?.r• il'-~ :. :·i i : I·.Lr:::n a'! :·::·Jr·v.-lll ,' 

5) Kent u f:r:öl '~r·~lC:i ' !;; . ; :!: :t·, :?fFt~qi l· l' :; dor:L :.!gen strnJ·!rag ? 
' 

~ : . : ~, !d lli. , !~Y f .t: r k. /\lnstcr ·tl.l!rt . 

--·---~-·-··----·----~oo~o a '"1••-- o . ...... ·~ , ""( .. ... . 0 ••••••• _.. - ... .... . · -
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Meer exemplaren van dit 
boek zijn 
,·erkrijgbaar bij 

Ou lJ. ••If~t c." Htto'tfl•''"'f't.Cl.-&:lf' ,..,.."~4.,.. ,.,__~ "._.~·dit"'C' ~ 

=~~"~!~~ .. ~~ ;!.·~.~~t~~i:~.)~~.:~:::.:.~ ~· ~\~;~·:;:~~~~ ~::~ ~=p· 
CO!'ntCflC' CM'o!flt.s:fl\a."'tr.-rt r.h(WI.I»OP,..t: ... t.t H,t ..--·t .. rhUI.•••=-~.,. •• 
.. MNtfllll ..... d.~·"'t~\a&aÖtw~ ... n•""Pff'l:r-c ..... ,.~~ r. .~-~-" ,.-. ... t:.o 
H_,rnr,;" ••.:. fftl'tt'f> ~ .. ~t~_. .. "..,. e r •·r•~•' ,,.. ,... " '"'-r.~;.•t-..: n~.· ·•· · . .... 

,.,rtr.-"Jwcor•4·:·~ 

Aan: __ _ 

ID~a!"eg 
het geluk 

\"a:1; _____ _ 



Hoe men d.l boek 
gebruikt 

U wenst natuurlijk uw kennissen en vrienden te helpen. 
Kies iemand uit wiens doen •m laten, hoe weinig ook, u w 

eigen voort~staan kan beïnvloeden. 
Schrijf de naam van de persoon op de bovenste lijn op de 

omslag. 
Schrijf of ~tempel uw eig~n noam, nis individu, op de ondN· 

ste lijn op de omslag. 
Geef de persoon het boek. 
Vraag de persoon bet te lezen.• 
U zu lt bemerken dat hij of tij ook bedreigd wordt doM 

mogelijk wangedrag van anderen. 
Geef àe per;oon nog versebeidene andere exempl:lreo van dit 

boek, maar schrijf er niet uw naam op: laat de ander er di• ,·an 
hem of haar op schrijven. Laat de persoon deze cxempiortn $.'ln 
anderen geven die in zijn of haar le,-en een rol spelen. . 

Door hiermee door te gaan zult u uw eigen en bun \"erm<'g<ll 

c:n voort te bestaan enorm vergroten. . 
Dit is een weg n>ar een veel veiliger en gelukkiger le>·en , ·oor 

u en anderen. 

Coprr!tln. C 1931 L. fWn Hubbt,rd 
AU Rl,bu Rtw:rvtd 
Oonflronblljh tittl: 11t~ Woy to Hnppi~,. 
ISB~ 0·900.1930+7 

Regent House, Ltd. 
P.O. Box 29903 
Los Angeles, CA 90029 

0. W00t&n Mbbeauoma 'N'Iebti«Uoe ~W.kto11Mn. 0tdeCtDit*in·d.~~6it. 
boek •~• .. ne~o de bttt.\eni.t ..-&&rin bet woord ~de t.tbt ~wordt. AJ." 
woordU\ io dit boek zi~t di• u n~t kent. roek M dan op io Mil sOfd ~~k. Alaw . 
d.at. niet doel, hiMto miawnl.&DdtntD ~Ujk dl~au.le10at.at.&&A." · •· ... '" : .~ 

. . :--' - ~. ~ . 
. ~ .. ,~-::~::.~t:·;· 

·~ 

Waarom ik u dit 
boek heb gegeven 

Uw 

voortbestaant 

is 

belangrijk 

voor mij. 

J. Voon bh taan: bet blîjvu leYVn. het blijven betuan, het ÎD lf\""el'l z:ij:t. 



Geluk 

Ware VNugde en geluk' zijn waardevol. 
Als we niet voortbestaan, kunnen we geen vreugde en geluk 

vinden. 
Proberen voort u bestaan in een chaotische,> oneerlijke en in 

't algemeen immorele• samenleving is moeilijk. 
Ieder individu en iedere groep probeert door het le,·en U 

gaan met zoveel mogelijk plezier en zo min mogelijk pijn. 
Uw eigen voortbestaan kan bedreigd worden door de slechU! 

daden van anderen om u heen. 
Uw eigen geluk kan in tragedie en droefheid omslaan door de 

oneerlijkbeid en bet wangedrag van anderen. 
Ik weet zeker dat u zich dergelijke werkelijk gebeurde geval· 

len voor de geest kunt halen. Zulke wandaden verminderen on• 
,·oortbestaan en belemmeren ons geluk. 

U bent belangrijk voor andere mensen. Er wordt naar u 
geluisurd. U kunt anderen bel:nvloeden. 

Het geluk of de ellende van anderen die u zou kunnen 
noemen, is belangrijk voor u. 

Zonder al teveel moeite kunt u, roet behulp van dit Loek. hen 
helpen ~oort U bestdan en een gelukkiger leven t<' leiècn. 

Hoewel niemand kan waarborgen dat iemand anders g•h•~· 
kig kan zijn, kunnen hun kansen op voorthestaan en geluk 
worden vergroot En daardoor worden uw kansen vergr<:>,>t. 

Het ligt binnen uw vermogen de weg aan te geven naar een 
minder gevaarlijk en gelukkiger leven. 
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Zorg voer uzelf. 

1-1. Zie del u verzorging krijgt als u z.iek bent. Als mensen 
ziek zijn, '"erzuîmen ze vaak zich af te zonderen of voor een 
goede behandeling U! zorgen, zelfs als ze een besmettelijke 
ziekte hebben. Zoals u gemakkelijk kunt zien, komt u hierdoor 
al gauw in gevaar. Ding erop aan dat iemand, als hij ziek is, 
gepasU! ,·oonorgsmaat,regelen neemt en goede verzorging 
krijgt. 

1·::t Ho~.:d uw lichaam schoon. Me!'!:!en rlie niet regelmatig ~n 
bad nemen of hun handen wassen, kunnen ziekU!kiemen dra· 
gen. Zij brengen u in gevaar. U heeft alle recht om erop aan te 
dringen dat mensen regelmatig een bad nemen en hun handen 
wassen. H~t !s o nvermijdelijk dat iemand ""Jil wördt door werk 
')f !ichaa_r'!lsbo~?w~ging. Z:n-g dat hij ~kh na a:l''"P 1Jpkna?t •. 

1..3. Zorg voor het behoud van uw tanden. Er is gezegd dat je 
!(een last van sleehuo tanden kri jgt, als je na i•dere maalüjd je 
tanden pll\'tst. Dit of het gebruik van kaüwgum na i<tltr·• 
maaltijd heS<htrmt ar.deren in grote mate te~ten mondzit·kten 
en siednt: uJ~ru. Ra.:ld and~ren aan hun tanà.:n U: ~:erzori~en. 

1-4. Eet behoorlijk. Mensen die niet behoorlijk euon zijn ,·.>Ur u 
of z:chzclf ·:a.."l r.iet \'eel nut. Ze btzitu·n \'aak weinig enert;ie. 
Soms zijn ze siechtgehumeurd. Ze worden sneller ziek. Er zijn 
geen \'rce:n.de d:ëten !'lt.-di~ om beh<>Qr!ijk te tten. maar het is 
nodig dat men regelmatig dingen eet die voedzaam zij!!. 

1-5. Zorg voor voldeende rus I. Hoewel het ,·aak in ha leven 
nodig is duor t< \\··erken in perioden waarin men :1orma;1i 
s laapt, ka'n iemand een last voor anderen worden. als hij in "t 
algemeen' niet voor •·o!doende rust zorgt. Vermoeide mensen 
zijn niet ~pznerkzaa:n. û k~:tnt':t fvutt>n u-;aken. Ze krijg~n 
ongelukken. Net als u hen nodig heeft, kunnen ze u al het werk 
op uw dak schuiven. Ze brengen anderen in gevaar. Dring erop 
aan dat mensen die niet voldoende rust nemen, dat wel doen. 

·,..:.. ; 
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2 Wees gemJtigd. 5 

2-1. Neem QMn edl.clell)ke dnlp. Mensen die drugs nemen. 
zien niet altijd de •-erblijb "'tn!ld voor zich. Ze zijn er niet 
werkelijk bij. Op de pote WIJ, bij een t.erloopee ontmoeting in 
huis, kunnen ze ZHr gevu.rlijk voor u zijn. Ten onrechte 

.geloven rr.~o>Sen dat ze ,,zich p,.Uiler voelen" of ,,zich beur 
gedragen" of • .alleen mu.r selukkig zijn", als ze d.-ugs nemen. 
Dit is slechts ui !bedrog. Vroeg of laat zullen de drugs hen 
lichamelijk te gronde richten. Raad mensen af drugs u nemen. 
Als zij dat wel doen, spoor hen dan aan hulp u zoeken om 
ermee op U! houden. 

2-2. MNk QMft overm•tlg gebruik v.n lllc:ohol. Mensen die 
alcohol gebruiken zijn niet opmerkzaam. Hun reactievermogen 
gaat erdoor arhte..Wt, zelfs als zij denken dal zij er opmerk~a
mer door "'Orden. Alcohol breit enige waarde al; medicijn. Dit 
kan ten ZHnte ovtn<:at worden. laat niemand die heeft 
gedronken, u in een auto of vliegtuig vel" 'Oeren. DrinJ;.n ko:> op 
meer dan één IJllUlier le\>eDS lw5ten. Een klein bfoetje dr3n k 
heeft een grote uitwerkinr; laat een te-l e'rvan geen ellende of 
doe>d tot gevolg hebben. Weerhoud' mensen ervan 0\1mnatig te 
drinl<en. . . 

Door de bovenstaande punten in acht t e 
nemen wordt men lichamelijk beter in staat 
van het leven te genieten. · 

~ C.maticd: D14t loc.~o~o~Wr.Ltn I &Md: ai.towrdrijYntd; bq.rt.41ft t.fwiltl(tnd. 

e. WMrhoi.Mien:vtrhln....,..otM~Iftl. 

- ··· ,.,_, 

... 
1 
' ' 

• l 

1 

WeE..» niet 
Sosband5g.7 

Seks is het middel waardoor het ras zich in de toekomst 
proj~rt ' ia kinderen en het cezin. Seb kan tot veel plezier 
en geluk leiden: de natuur beeft dit zo bedoeld, opdat het ras 
zou blijven voortbestaan. Maar als het verkeerd geb..Wkt of 
misbruikt wordt, brengt het grote nadelen en zwr.re straffen 
met zich mee: zo schijnt de natuur het ook bedoeld te hebben. 

3-1. WeH trouw un uw Nkauele p•rtner. Iemands voortbe
staan kan sterk achteruitgaan door de trouweloosheid van een 
seksuele partner. in de ge~chiedenis en kranten zijn voorbe~l
den in overvloed van de heftigheid van de menselijke harts
tochten di~ door trouweloosbeid worden opgewekL Eeo 
,,schuldgevoel" is het minste kwaad. Afgunst of wraak zijn 
groter~ monsUI"5: je ~A"eet nooit W3nneer z.ij uit hû.i"\ slaap zulfen 
ontwaken. Het is prima um te Sllrtken O\'tr .. b<scbarJd gecira;t'' 
en "ongeremdheid" en "begrip"; gepraat herstelt geen geruï
neerde le,-ens. Een ,,schuldgevoel'' is bij lange na niet zo scherp 
als ten mes in je rug of gemalen 1las in de soep. 

Bovendien is er de kwestie van cnondheid. Als u bij uw 
sek$u•le partner niet aandringt op trouw, stelr u zich bloot aan 
ziektA•. Gedurende een ZHr korte tijd werd er gezegd .dat aile 
geslaótwekten bedwongen waren. Dit is op het moment ni~t 
het ge,·al. als dat ooit al zo geweest is. Er bestaan nu ongenees
lijke vMmen van zulke zie i< ten. 

De problemen van seksueel wangedrag ûjn niet nieuw. De 
machtige religie in India, het boeddhisme, verdween daar in de 
zevende eeuw. Volgens haar eigen gt$Chiedkundigen was de 
oonaak seksuele losbandi~heid in haar kloosters. In onze eigen 
tijd kunnen we zien dat een organisatie. rommerci~l of van 
andere aard, mislukt, als seksuele lO!bandigheid in die organi
satie de bo/-'enhand krijgt. Ongeacht hoe beschaafd hun discus
sies elO"-er zijn, gninnen vallen uiteen door trouv.-eloosheid. 
~ behoefte van het moment kan de droefheid ,.." een heel 

te,-en worden. Doordring de mensen om u heen daal"1lll en 
bescbe.rm uw eigen gezond~id en plttier. 

Seks is een grote stap op weg naar geluk 
en vreugde. Er is niets verkeerds aan, als 
het samengaat met trouw en fatsoen. 

3 
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Heb kinderen liet 
en help ze. 
De kinderen van vandaag \"Onnen de beschaving van mor,en. 
Een kind op de bedendaagse wereld brengen is enigszins &bof 
men het in een tijgerkooi werpL Kinderen kunnen hun omge· 
ving' niet aan en u hebben geen echte middelen om ~eh te 
redden. Ze hebben liefde en hulp nodig om te slagen. 

Het is een delicate kwestie om te bespreken. Er ~jn bijna net 
zo,·eel theorie~n o,·er hoe men een kind wel of niet moet 
opvoeden als er ouders zijn. Maar als men het verkeerd doet, 
kan er veel droefhein van komen en kan men er zelfs moeilijk· 
heden in zijn ouderdom door krijgen. Sommigen proberen bun 
kinderen op te voeden zoals ze zelf werden opgevoed, anderen 
proberen precies het omgekeerde, velen houden ,·ast aan het 
idet! dat men kinderen !fflwoon zonder bemoeienis moet laten 
opg~oeien. Ge~r. van deze methoden garandeert •ucces. De 
laatste is gtba>Eerd op het materialistische• denkbeeld daL de 
ontwikkeling ,·an het kind parallelloopt aan de evolutionaire,. 
geschiedenis ,."n de mensheid; da~op de een of andere magi
s.-h~ "'ijze, on,·erk laaruaar, de .,zenuv.-en- van het kind zullen 
.,rijpen"' als het ouder.\\"OrC~, en dat het resultaat een morele en 
oppassende volwa<.erie zal !ijn. Hoewel die tht'Orie gemAkkelijk 
te weer!er:e!' is· door een'''udi& te kijken naar het grote 
aanr.al misdadige.,. van wie de zenuwen op de een of andtre 
manier niet rijpten • is het et•n luie manier om kinderen op te 
voeden en geniet het enige populariteit. De toekomst van uw 
bescha\ing .,f uw ouderdom wordt er niet mee gediend. 

Een kind lijkt wel wat op een schone lei. Als u er de 
'-erkeerde clingen <'P ~chrijft, zegt het de verkeerde dingen. 
~bar in te~tn$tellin;: tot een lei kan een kind zelf beginnen te 
schrijver!: hN kind heeft de neiging om te schrijven wat al 
geschre,-en is. De kwestie wordt moeilijker gemaakt door heL 
feit dat., hoev.·el de meeste kinderen in staat ~jo tot zeer 
fatsoenlijk gedrftg, enkele krankzinnig "'orden geboren. en te
genwoordig v.-orden $0mrnige zelfs geboren als verslaafden aan 
drugs; maar zulke re,•allen komen slechts zelden \'OOr. 

We doen er geen goed aan;te proberen bet kind .,om te 
kopen'" met een overvloed van speelgoed en bezittingen of het 
kind zodanig te beschermen dat het gesmoord "'-ordt; het 
resultaat kan vrij afschuwelijk zijn. 

10. E:voh.1dontfr: .".,b&ttd houd.tod ftMt 6t •'I Olr 
Ollt•i kkdd QjD uit «nvouclic•r ,...1'1Dto m p. 
YU beciacht q/1-.dJ.,..,. U' ti ja. 
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We moeten besluiten wat "" het kind willen laten worden. 
Verscheidene dingen spelen hierboj een rol: a} wat het kind in 
-..-ezen kOll ... 'Orden vanwege zijn aanleg en natuurlijke \"er
mogen; b) wat het kind zelf in feite wil worden: c} wat men het 
kind willaten "-orden; d) de beschikbare middelen. ~!nar denk 
eraan dat. wat de uitkomst hiervan ook is, het kind geen goed 
bestaan wl leiden, tenzij het tenslotte op zichzelf leert steunen 
en zeer moreel" wordt. Anders is het eindresultaat waarschijn
lijk voor iedereen, ook het kind, een blok aan het been. 

Hoeveel genegenheid we ook voor het kind hebben, denk 
eraan dat het op de lange duur niet goed kan voortbestaan, als 
~jn of haar voe~n niet op de weg naar het voortbestaan 
worden gezet. Het zal geen toeval zijn als het kind de verkeerde 
bnt <lpgaat de maauchappi.i van te~enwoorà!g is ;>askiA3r 
gemaakt voor de mislukking van een kinci. 

Het zal enorm helpen. als u zorgt dat het kind de voorschrif· 
ten12 in dit boek begrijpt en ermee in•temt Qm %e te volger.. 

\\'aL n~l we! kt. is eel'!\"'Udiz proberen de \TÏe:ld van het kind 
te zijn. Het is zeker waar dat het kind \'rÎenden nodig heeft. 
Probeer te ontdtkktn wa: het prol>!ecm ·;an een kind weri<;,lijk 
is en probeer het kind te helpe:> het op te lo;;se:"l >.<:r.der de 
op!ossingen van het kind zelf te onderdrJkken. Observeer 
kinderen . en dit geldt zelf$ voor babies. Luistf' naar wat 
kinderen u 0\"er hun le,·en vertellen. Laat hm helpen · al• u 
hen dat niet laat do.n. raken ze overweldi~;d door e•" ~cve:e! 
van wrplichting", dat ze daarna moeten onderdrukken. 

Het zal het kinrl enorm helpen. als u zorgt dat het de7.e we.~ 
naar het geluk be~rijpt. ermP.e i'lötemt en hem volgt. Het 1.011 

eon enorme invloed op !:et ,·oortbestaan ·;rul het kind kc ::nen 
hebben · en op het uwe. 
~et is een feit dat een kind niet gedijt zooder liefde. De 

meeste kinèerer. ge-·er. het ècbbel en dwars te:c~. 

De weg naar het geluk omvat het lietbeb· 
ben en helpen van kinderen van hun baby
tijd tot de drempel van de volwassenheid. 

lL Moreel: in •tu.~o.).l,itt ,.drt~ van vtr!~Hrd w ondttl<'hfidtn: ''&nuit cht bejrip 
bulu.îun en baadtkn. 

12. V~n:,....tlotwrkla:tinttndJe etn princip.olpri.ncipec of e-en ~~dr-ciliJn 
unndu ot voonchrijwo: ridi~}Mn ~ btdodd lij:a &ltctd.r~~p~eta. 

13. ::~; ~~(.~~~~~ m~n Hft abdtt ieta '~ncl\uJdi(d 1• voor 
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5 Eer14
UW oa:iers en 

help ze. 
Vanuit het geûchtepunt van een kind zijn ouden soms motilijk: 
U btgrijpen. 

Er bestaan verschillen t.._n de generaties. Maar eerlij k 
ceze~d vormen deze geen belel$el. Al$ je zwak bent, is het 
wrleidelljk om je toe•·lucht u nemen tot uitvluchun en 
~na: hierdoor ..-oràt de muur opgebouwd. 

Kinderen lrunnen hun geschillen bijleggen met hun ouders. 
Voordat het tot AChreeuwen komt, kan unminsu een pogÎn3 
worden gedaan om een zaak rustig U bespreken. Als het kind 
oprecht en eerlijk is, kan het niet anden of aan een beroep op 
de ouders wordt gehoor gegeven. Vaak is het mogelijk tot een 
compromis" u komen met begrip en insUmming aan beide 
kanun. Het is niet altijd gemakkelijk om goed met anderen op 
te schieten, maar we moeten het proberen. 

Er mag niet over het hoofd gerien worden, dat ouders bijna 
altijd handelen vanuit een zeer sterk verlllflien.om te doen wat 
votaens hen het beste is voor bet kind. 

Kinderen zijn bun ouders dank ve=huldigd voor hun op. 
voeding . als de ouders hen inderdaad hebben opgevoed. Hoe· 
wel sommige ouders zo vreselijk zelfstandis zijn dat 2ij geen 
tegenprestatie v.illen accepteren als dank voor wat ze gedaan 
hebben, ia het niet·temin waar dat er vaak een tijd komt dat het 
de beurt van de jongere generatie is om voor de ouders te 
zorgen. 

Ondanks alles moeten we in gedachten houden dat ze de 
enig~ ouden zijn die we hebben. En als zodanig moeteo we hen 
eren''! helpen, wat er ook gebeurd is. 

De weg naar het geluk brengt ook met zich 
mee da t men op goede voet staat met zijn 
ouders of de mensen door wie men is opge
voed. 

14. s..;.. ~ &ootà ._;r, ·.,.l..iw.d -..-.;a;~ ~handt&.A. -- · - -- • • 

u. ~bo•b!Joant ... ,...-.-J.o.,_.;jm~oPc!>• 
... ..t\ .. in ...... tfddt,W.'fiOIM:bijJNl~IOtol ... ~~ 
.c....wic~-- . ... ~.:-::~:~· .. " ·· ·:~. ':~7' - ·. ~ ~ .. 
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Ge0f een goed 
vocrbee!d. 16 

Men beïnvloedt" wie mensen. De invloed" kan goed zijn of hij 
kan slecht zijn. 
' Als we volgens dne aanbe•-elingen leven. ge--en we een goed 

voorbeeld. 
Anderen in de omgeving worden bier on,-ermijdelijk door 

be'Qwloed. ongeacht wat ze zeggen. 
ledereen die probeert u te ontmoedigen, probeert dat te 

doen. omdat ze u feitelijk kwaad toe,.-ensen of pogen hun eigen 
doeleinden na te SUO\"en. O:ep in hun hart zullen ze respect 
wor u hebben. 

Uw eigen kame,n op voortbestaan zullen op de lange duur 
groter worden, omdat anderen, onder uw invloed, minder een 
bedreiging tullen pan VO'l"tn. Er zijn nog andere voordelen. 
Onde~.:hat niet .. ·at u bij and~re" kur.t '>ere i ken door eer.

, . .>Udig dete di~ien te r.oe:::en en ze!i """ ; c"d ....... >:t"~!è te 
geven.· 

De weg naar het geluk Yereist dat men 
anderen een goed voorbeeld geeft. 

11 v'oo,btttd; t....d.,·w4i. otcbtWiuct.cf ~~.~,..,. wun~Yc.-p.~:b'C!OO. tftl 
oood<l. 

\Î. ~oit-Hlllllft.bbmop. 
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7 Streef ernaar met 
de waarheid te 
leven.19 

Door verkeerde informatie kan men dwaze fouten maken. Ver
keerde informatie kan zelfs verhinderen dat men ware informa-
tie in zich opneemt. • ---

Men kan de problemen van het bestaan alleen oplossen, als 
men ware informatie heeft. 

Iemand tegen wie de mensen om hem heen liegen, wordt in 
een koers gebracht waarop hij fouten maakt en zijn vermogen 
tot voortbestaan gaat achteruit. 

Verkeerde informatie kan uit vele bronnen komen: academi
sche, maatschappelijke en professionele. 

Yelen willen al!een dat u dingen gelooft. omdat het in hun 
eigen straatJe past. 

Y..'at waar is, is wat waar is voor u. 
Niemand heeft enig recht om u informatie op te dringen en u 

te bevelen die te geloven of anders. Als het niet waar is voor u, 
is het niet waar. 

'l'rek uw ci~en conclusies. at~cepteer wat waar is VMr u, 
verwerp de rest. Niets is ellendiger dan iemand die in een chaos 
van leugens probeert~ leven. 

7·1. Ve.rte lgeen schadelijke leugens."' Schadelijke leugens 
komen ,·oort uit an~s1 .• boosa3rdigheid en af~u nst. Ze kunnen 
mensen tot wanhoopsdaàen brengen. Ze kunnen levens ruïne
ren. Ze creëren een soort val v.•aarin de- leugenaar e::l het 
slachtoffer beiden terecht kunnen komen. Ze kunnen leiden tot 
int~rmenselijke en maatschappelijke chaos. Schaàelijke leugens 
zijn het begin geweest van vele oorlogen. 

We doen er goed aan ze te leren ontdekken en verwerpen. 

1·2. Leg geen valse getuigenis af. Aanzienlijke straffen zijn 
verbonden met het zweren op of getuigenis afleggen van onwa
re ,,feiten··. Het wordt .,melpe-ed"' genoemd: er staan zware 
straffen op. · 

De weg naar het geluk ligt op de weg naar 
de waarheid . 

. ... --- ··--·-· ·-·~ ~ ... ·--·-- ·-·-··-·-... -............. . ······· -"'· .. - . 
19. Waarhftd:. dat ••t UY'H'Hnkomt met de fe{kft e.a obMtvÎ.tia; &o,ikhe aat~n!en 

waartot llltn il ttkomtft Wat ID4n allt feiLen tD PftWM beU U a helft.: etn op 
brtwijt pbt.aftrd• eooduM die niet :Jt'fn'l{oed i.a door ""rl.ancel'l.•utorit.c:it ot voor· 
ocrdnl: een onv«mijdtlijk feiL, on(Ueht hoe totO I1'UD et locoen ~ 

20. lA\~ a";..:.~ bt•~n o( in!om:a•Uoee dt. opaotwüjk ala J• wa&J'Jwid worden 
Je9retentHrd; HnOnwut~d~allnwatbtdc.tl ' ]"'u: "ltn of nn oterkHrd. 
indNk ca PftlL . . ... .. ·: ·; ; , -. 

Pleeg geen 
Mccrd.21 

De meeste rassen hebben vanaf de vroegste tijden tot op heden 
moord verboden en zwaar gestraft. Soms is dit ruimer uiige· 
dr~lit in: .,Gij zult niet doden", terwijl het volgens een latere 
vertaling van hetzelfde werk .,Gij zult niet moorden" behoort te 
zijn. 

Er bestaat een aanzienlijk verschil tussen deze twee woorden 
,.doden" en ,.moorden". Een verbod om wat dan ook te doden 
zou zelfverdediging ontoelaatbaar maken; het zou het haast 
onwettig maken met een slang af te rekenen die op het punt 
staat .:>JD de baby te bijten; het zou een ras op een dieet zetten 
van plantaardig voedseL Ik weet zeker dat u veel voorbeelden 
kunt bedenken van de moeilijkheden die door een verbod op al 
het doden zouden ontstaan . 

.,:\locrd" is heel iets anderS. Per definitie betekent het: .,Het 
on·.\·ctt.l;.; dcd.er. ' ·an één 0f me-er mt>mwn. vooral met voorbe· 
dachten rade." Het is gemakkelijk te zien dat moord in deze 
ti jd van gewelddadige wapens maar al te gemakkelijk zou zijn. 
\Ve kunnen niet leven in een maatschappij waarin we zelf of 
onze iamiiie ui nienàen aan de genade overgeleverd zijn van 
snmmigen die i u het \\ilde- weg- mensen om het leven brengen. 

Terecht wordt aan moord de hccgs~e priori:.eit ge;;e\'e~l bij 
maatschappelijke preven ti~ en vergelding. •. 

DzJmme, bous;;ardige en krankzinnige mensen trachten hun 
ec!ne of insebce!de problemen op te lo.sen door te moorden. 
En het is bekend dat u het geheel zonder reden hebben 
gedaan. 

:'X:haJr u achter ieder aantoonbaar effeetief programma dat 
deze bedreiging voor de mensheid !rest rijdt en steun het. L:w 
ei:!en ;.·("_)rtbe,.'itaan zou er ,·anaf kur.nen hangen. 

Het vermoorden van uw vrienden of familie 
of moord op uzelf maakt geen deel uit van 
de weg naar het geluk. 

8 



9 Doe niets c~at 
onrechtmatig isil 
.,Onrechtmatige daden" zijn daden die krachtens officiële re
glementen of wetten verboden zijn. Ze zijn geformuleerd door 
bewindvoerders, v.-etgevende lichamen en rechters. Gewoonlijk 
zijn ze neergelegd in wetboeken.In een ordelijke samenJe,'Ïng 
worden deze gepubliceerd en algemeen bekendgemaakl In~ 
verwarde samenleving, waarin de misdaad vcalc welig tiert, 
moet men een advocaat raadplegen of speciaal geschoold zijn 
om ze alle te kennen; in een dergelijke samenleving hoort men: 
.. Onwetendheid is geen excuus voor overtreding van de wel" . 

Ieder lid van de maatschappij, jong of oud, draagt echter de 
verantwoordelijkheid te weten wat die maatschappij beschouwt 
als een .,onrechtmatige daad". Men kan het aan anderen vra
gen en er bestaan bibliotheken waar men het kan opzoeken. 

Een ,.onrechtr.1atige daad" is niet ongehoorzaamheid aan 
een terloops gebed zoals .,ga naar bed". Het is een handeling 
waan·an het plegen bestrafting door rechterlijke instanties en 
de staat tot gevolg kan hebben: men kan aan de kaak" gesteld 
worden door het propaganda-apparaat" van de staat. beboet 
worden en zelfs gevangen worden gezet. 

Als men iets onrechtmatigs doet, klein of groot, stelt men 
zich bloot aan een aanval varl de staat. Het maakt geen verschil 
of men betrapt wordt of niet; als men een onrechtmatige daad 
pleegt, heeft men zichzelf kwetsbaarder gemaakt. 

Bijna elk waardevol doel dat men nastreeft, kan vaak op 
geheel wettige .,.;jze tereikt worden. De .,onrechtmatige'" route 
is een gevaarlijke en tijdrovende korte weg. Vermeende •. voor
delen" _verbonden met het plegen van onrechtmatige daden 
blijken het gewoonlijk niet waard te zijn. 

De staat en o,·erheid zijn een nogal onnadenkend apparaat. 
dat bestaat en werkt volgens wetten en wetboeken. Het is ero;> 
ingericht om via haar kanalen onrechtmatigheid hard neer te 
slaan: Als zodanig kan het een onverzoenlijke" vijand zijn; 
onvermurwbaar" tegenover .,onrechtmatige daden". Juistheid 
en verkeerdheid tellen niet voor wetten en wetboeken. Alleen 
de wetten tellen. 

22.. ::~~l"teJd:~C.ld UllapOt.~b..r......,achtial.~tiQCO( 
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Als u beseft of ontdekt dat de mensen om u heen .. onrecht· 
matige daden" plegen, behoort u al bet mogelijke te doen om 

, hen ervan af te brengen. Ook al bent u er zelf niet aan 
medeplichtig, u kunt er toch onder lijden. De accountant van 
de zaak vervalst de boeken: in de eruit voortvloeiende opschud
ding zou de zaak fallüet kunnen gaan en u zou uw baan kunnen 
verliezen. Dergelijke gevallen kunnen uw eigen voortbestaan 
ernstig aantasten . 

Moedig. als lid van elke groep die onderworpen is aan wet
ten, duidelijke publicatie van die ,.<eW!n aan, zodat 1.e bekend 
kunnen zijn. Steun elke wettige, politieke inspanning om de 
voor die groep geldende wetten te vereenvoudigen, te verduide
lijken en te codificeren. Hang het principe aan dat alle mensen 
gelijk zijn voor de wet, e~n principe dat in haar eigen tijd en 
omstandigheden - de tiran.nieke~ dru:en van de ariswcratic" -
één van de grootsre maatschappelijke vorderingen in d~ m~nse
lijke geschiedenis was en niet uil het oog verloren moet worden. 

Zorg dat kinderen en andere mensen op de hoogte gesteld 
worden van wat ,.rechtmatig" en wat ,.onrechtmatig' ' is, en 
maak bekend, al is hel slechts door het fronsen van de wenk
brauwen, dat t..: .,onrechtr'"....ati;;:e daden'' ~iet gcedkeurt. 

Ook al komen zij die ze plegen ,.ercnderuit".'toch zij~ ze 
verzwakt tegenover de macht van de staat. 

De angst om ontdekt te worden past niet op 
de weg naar het geluk. 

2;). Onvermurwbaar. b&ni: a.iet totle\-1~ ht.bau.nir, niet te brtktn, volha.rdend; 
.tb at~dere lllti'IÎJIC trt:ipTmd; tich Mil niet. <Mflt~d. 
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10 Steuneen 
regering die 
bestemd is en 
geleld wordt voor 
alle rrien_s.en. . .. 
Gewetenloze en boosaardige mensen en groepen kunl!en zich 
de macht van de regering wederrechtelijk ~igenen en voor 
bun eigen· doeleinden aanwenden. . 

Een regering die enkel georganiseerd en geleid wordt voor 
baatzuchtige individuen en groepen, geeft de samenleving een 
korte le"ensduur. Dit brengt het voortbestaan van iedereen in 
hetland in gevaar; het brengt zelfs ben in gevaar die hieraan 
deelnemen. De geschiedenis telt talloze regeringen die zo ge· 
faald hebben. 

Verzet tegen dergelijke regeringen brengt gewoonlijk nog 
meer geweld teweeg. 

We kunnen echter waarschuwend vnze stem verheffen, als 
dergelijke misbruiken wijdverbreid zijn. En we hoeven zo'n 
regering niet actief te steunen; al doen we niets onrechtmatigs, 
het is toch mogelijk uiteindelijk een heTVOrming tot stand te 
brengen door eenvoudig niet verder mee te werken. Zelfs op het 
moment dat dit wordt geschreven zijn er "erscbeidene regerin
gen in de wereld die falen, enkel omdat hun onderdanen hun 
stilzwijgend verschil van mening uitdrukken door eenvoudig 
niet mee te werken. Deze regeringen verkeren in gevaar: een 
ontijdige vlaag van tegenspoed zou ze omver kunnen werpen. 

In bet geval echter waarih bet duidelijk is dat een regering 
hard werkt voor al haar onderdanen, in plaats van voor een 
bijzondere belangengroep of een waanzinnige dictator, behoort 
men baar tot bet uiterste te steunen . 

... 
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Er bestaat een onderwerp dat .,regeren" heet. Op scholen 
wordt voornamelijk de leer van de rechten en plichten der 
burgers onderweren, die zich alleen bezighoudt met de bouw 
van het huidige stelsel. Het echte onderwerp ,,regeren" is onder 
versebillende benamingen te vinden: staathaÎllhoudkunde, po· 
Jitieke filosofie, politieke macht, en2. Het hele onderwerp .,rege
ren " en de manier om te regeren kunnen zeer exact zijn, bijna 
als een teclmische •Netenschap. Als u graag een betere regering 
heeft, ~n die geen moeilijkheden veMOrzaakt., doe dan het 
voorstel dat het onderwerp op jongere leeftijd op se hooi wordt 
onder•.-ezen; u kunt het ook zelf bestuderen: het is geen erg 
moeilijk onderwerp, als u de moeilijke woorden opzoekt. 

Tenslotte zijn het dt mensen • n hun opinieleidi'!'S die zweten 
en vechten en bloed~n vr>Or h1.:n tand . een r.zgerb~ k!tn niet 
bloeáeo, zij kan zelfs niet gliwiaehen: het is slech<s een iáee 
van de mensen. Het is het indi,idu dai leeft. u. 

De weg naar het geluk is moeilij!{ te vol
gen, als hij overschaduwd wordt door de 
onderdrukking vnn tirannie. Het is b~!kend 
dat een verlichte regering, die bestemd is 
en geleid wordt voor alle mensen, de weg 
effent; als er zo'n regering is, verdient. ze 
steun. 

'...J 



11 Doe iem~ .. 1d van 
goede wil28 geen 
kwaad. 
Ondanks bet feit dat boosaardip menaen volhouden dat alle 
mensen slecht zijn, zijn er veel coede mensen. Miuchien bent u 
w celukkie dat u enkele van zullie mensen gekend heeft. 

In feite wordt de maatechappij draaiende gehouden door 
mannen en vrwMn van goede wil. Mensen die openban 
functies bekleden, opinieleiders, zij die in de particuliere sector 
hun werk doen, zijn \-oor bet grootste deel mensen van goede 
wil. A1a zij dat lliet waren, zouden ze allang geleden opgehou· 
den hebben hun diensten aan te bieden. 

Zulke mensen zijn gemakkelijk aan te vallen: bun fatsoen is 
precies wat hen ervan weerhoudt om zichzelf overmntig te 
bcscher:nen. Toch h.:lngt het voortbesban van de tr.cestc i:>di· 
viduen in een &amenleving van ben a!. 

De ge~lddadige misdadiger, de propagandist"', de sensalie 
zoekende media leiden alle gemaldcelijk onze aandacht af van 
het degelijke, alledaagse îeit dat de maatschappij s leehUl óraait 
danluij de mensen van goede wil. Terwijl ze de straat bewaken. 
de kinderen raad geven, de temperatuur opnemen. de vuren 
do, -en en met rustige •"'m veNtandige woorden svroken. zijn 
we geneigd O\-er het hoofd te zien dat het de mensen van goede 
"iJ zijn die zorgen dat de wereld blijft draaien en dat de mens 
op deze aarde in leven blijft. 

Toch kunnen zulke mensen worden aa.~gevallen en straffe 
maatregelen moeten gepropageerd en genomen worden om hen 
I<! beschermen en voor kwaad te behoeden. want uw eigen 
,•oortbesl3.an en dat ,.al, uw familie en vrienden hangt van hen 
af. 

De weg naar het geluk is veel gemakkelij.
ker te volgen, al$ we mensen van goede wil 
steunen. · 

.l 
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Brhoed29en 
verbeter uw 
omgeving. 
12·1. Verzorg uw ult.,lljk. SolWi komt het bij sommige memen 
niet op • omdat zij niet de hele dag naar zichzelf boeven te 
kijken • dat zij deel uitmaken van bet decor en bet voorkomen 
van anderen. En somrlligen beseffen lliet dat ze door anderen 
beoordeeld worden naar hun uiterlijk. 

Hoewel kleren duur kunnen zijn, is het niet mueilijk om aan 
zeep en andere middelen voor eigen verzorging te komen. De 
technieken zijn soms moeilijk te achterhalen, maar ze kunnen 
ontwikkeld worden. 

In sommige ongeciviliseerde of erg ontaarde samenlevingen 
kan het ulfs populair zljn bekend te staan om een afzichtelijk 
uiterlij~. Dit is feitelijk een symptoom van gebrek aan ulfres· 
;>ecL 

Door oefening en werk kan men erg smerig worden. l\lau dit 
sluit niet uit, dat men zich weer kan schoonmaken. Bijvoor· 
bce!d, :;ommige arbeiders in Europa en Enge13nd weten zelfö 
tijdens hun werk in h . n voorkomen een zekere stijl te bewnren. 
Wc :ien datsommige .an de betere atleten er netjes uitzien. 
ook aJ lijn u druipnat ;an het zwef::t. • 

Een otnge\;ng, on ui !rd door OO\'I!rzorgde mensen. kan een 
suhtiele. deprimerende invloed uitoefen•n op iemands mo· 
reel." 

:lloedig de mensen om u hee!l aan om er verzorgd uit te 1.ien 
door hen te complimenteren als ze dat doen, of zelfs door hen 
\1'i~ndelijk te helpen met hun problemen, uls ze dat niet doen. 
Dit zou CY,k hun zelfrespect en hun moreel kunnen verfx.teron. 

12·2. ;zorg voor uw e igen ruimten. Als mensen hun eigen 
bezittingen en leef· en wtrkruimten wanordelijk maken, kan áit 
ook op die van u van invloed zijn. 

Mensen die niet in staat schijnen te zijn om voor hun eigen 
dingen en omgeving tè zo.rgen, gC\·en daarmee uitdrukking aan 
een gevoel dat zij daar niet -..-er keiijk thuishoren en niet werke. 
lijk hun eigen dingen beziu.en. Toen ze jong waren, waren aan 
de dingen die ze .,krecen", tev-eel waarschuwingen en voorwaar· 
den verbonden of ze werden van hen afgenomen door broers, 
zusters of ouders. En mogelijk hadden ze het gevoel dat ze niet 
welkom waren. 

12 



De bezittingen, de kamers en werkruimten, en de voertuigen 
van zulke mensen geven er duidelijk blijk van dat te eigenlijk 
niemands bezit zijn. Nog erger, SO!Il3 kunnen we een soort 
woede tegen bezittingen waarnemen. Vandalisme" is daar een 
uiting van: het huis of de auto die "n;cmand bezit" wordt 
spoedig vernield. ' · 

Zij die huiten voor groepen met illge inkomens bouwen en 
proberen te onderhouden, raken vaak geheel ontmoedigd door 
de snelheid waarmee vernieling plaatsvindt. Per definitie bezit. 
ten de armen weinig of niets. Op verscheidene manieren ge
plaagd. krijgen te ook het gevoel dat te er niet bij horen. 

Maar of te nu rijk of arm zijn, en wat voor reden ze ook 
hebben, mensen die niet zorgen voor hun bezittingen en leef
en \1lerkn1imten, kunnen \l.'a~orde scheppen voor anderen in 
hun om~e-~ng. Ik weet zeker dar. u zich d~rg~lijke voorbeelden 
voor de geest kunt halen. 

Vraag aan zulke mensen wat ze werkelijk bezitten in het 
le•-en en of ze werkelijk thuishoren waar ze zich bevinden. en u 
zult verrassende antwoorden krijgen. En u zult hen ~rook 
enorm mee helpen. . 

Vaardigheid in het ordenen van betittingen en lee!. en werk
ruimten kan worden geleerd. Het kan voor iemand een nieuw 
idee zijn dat iets dat opgepakt en gebruikt is. teruggelegd 
behoort te worden op dezelfde plaats, zodat het weer gevonden 
kan worden: sommigen besteden de helft van hun tijd alleen 
aan het zoeken naar dingen. Wat tijd besteedt aan enige organi· 
sa tie kan tot voordeel hebben dat men sneller kan werken; het 
is niet zo'n tijdverspilling als sommigen denken. 

Zorg ervoor, ter bescherming van uw eigen bezittingen en 
leef. en werkruimten, dat ~deren voor die van hun zorgen. 

12-3. Help mee om voor de planeet te zorgen. Het denkbeeld 
dat de planeet voor een deel van ons is en dat we kunnen en 
moeten helpen om voor de planeet te zorgen, schijnt missrhien 
erg weids en. voor sommige_n ~r boven hun voorstellingsvermo· 
gen te liggen. Maar wat tegenwoordig aan de andere kant van 
de wereld plaatsvindt. al is het nog zover weg, kan invloed 
hebben op wat bij u thuis gebeurt. 

Recente ontdekkingen door ruimtesatellieten naAr Venus 
hebben aangetoond dat onze eigen wereld achteruit zou kun-

31. VandaU.rM: de oput&.tlijlte en booe.aaldlre "nU.tiPnl \ "CUJ qpenb .. , o( privf-ct,rn· 
dom, \'OOrd iua da.t m.ooi of kwuuiMt, i.t. 
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oen gaan tot bet punt waarop ze n iet langer leven zou onder
houden. En wellicht zvu bet kunnen gebeuren tijdens ons eigen 
leven. 

Kap teveel bossen, verontreinig teveel rivieren en zeeën, 
vers!!Y.>r de atmosfeer en we hebben 't gehad. De temperatuur 
van het aardoppervlak kan schroeiend heet worden, de regen 
kan in zwavelzuur overgaan. Alles wat reeft, kan sterven. 

Men kan de vraag stellen: "Zelfs als dat waar was. wat zou ik 
er dan aan kunnen dotn?" Wel, zelfs als men eenvoudig afkeu
rend toeltijkt terwijl mensen dingen doen waarmee ze de pla
neet bederven, doet men er iets aan. Zelfs als men slechts van 
mening is dat het gewoon niet goed is de planeet te bederven en 
die mening uitspree.kt., doet men iets. 

Zorgen voer de planeet begint in onte eigen voo:t.~1in. Het 
strekt zich uit o\·er het gebied waar we doorheen ~aan om nclc.U 
school of on.s werk te gaan. Het omvat de plaatsen waar we 
picknicken. met vakantie gaan en dergelijke. H•t afval dat het 
ternin en de watervoorraad ve,.,.OJilt. het dode kreupelhout dat 
gewoon om brand vraagt. dit zijn dingen waar men niet aan 
hoeft bij te dragen en waaraan men op rnoment.tn waarop rnt:n 
toch niets om h&nden heeft, iets kar. doen. Het planten van een 
boom kan erg onbedüidend lij ken. maar bet is tenm:nstc iets. 

In sommige landen zitten ouden van dagen en werkloze:> niet 
zo maar niets te doen en weg te teren: ze worden geilruikt om 
voor de t.uinen. parken en bossen te zorgen, a[\·a! ''P w rapen en 
de wereld wat mooier te maken. Het ontbreekt niet aan huio
bronnen om \'OOr de planeet te zorgen. Ze worden over het · 
algemeen genegeerd. Merk op dat het Ci,i!ian ConS<'rvation 
Corps in de Verenigde Staten, georganiseerd in de dertil(er 
i~~Nn om werkloze ambtenaren en jongeren gelegenheid te 
Ifcven bun energie te gebruiken, één van de weinige projecten in 
die tijd van malaise was (zo niet het enige) , dat veelmeer ~e!d 
opleverde voor de staat dan eraan besteed was. Het beboste 
grote gebieden opnieuw en deed andere waardevolle dingen 
waarmee bet zorg droeg voor het deel van de planeet dat door 
de Verenigde Staten wordt ingenomen. Merk op dat het C.C.C. 
niet meer bestaat. We doen al iets, als we zeggen dat zulke 
projecten waardevol zijn en opinieleiders en organisaties steu
nen die voor het milieu werken. 



Er is geen gebrek aan technologie. Maar technologie en de 
toepassing ervan koeten geld. Geld is beachikbaar ~ veratan· 
dige economische beleidstegels worden gevolgd, beletdarepls 
die niet voor iedereen een straf betekenen. Zulk-. beleidirtgels 
beswn. 

Mensen kunnen vele dingen doen om mee te helpen aan de 
zorg voor de planeet. Het begint met het idee dat men er ie u 
aan zou moeten doen. Daarna suggereert men aan anderen dat 
u er iets aan moeten doen. 

De mens bezit nu het potentieel om de planeet te vernieti
gen. Hij moet aangeut worden tot de bekwaamheid en de 
nodige maatregelen om haar te redden. nnslotte st.aan "' 
erop. 

Als anderen niet meehelpen om het milieu 
te behoeden en te verbeteren, zou de weg 
naar het geluk geheel en al de onderlaag 
missen die het mogelijk maak t deze weg te 
bewandelen. 
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Steel niet. 

Als we geen eigendomsrecht n!specteren, verkeren onze eigen 
bezittingen en ons eigendom in geva.ar. 

Iemand die om de een of andtn! reden niet in staat i• ge .. -..est 
op eerlijke wijze bHittiogen te ..-e.rgartn, kan doen alsof toch 
niemand iets bHit. Maar probeer niet zijn echoenen te stelen! 

Een dief zaait overal in <k omgeving mysteries: wat is hier
mee gebeurd, wat is daarmee gebeurd? Een dief veroorzaakt 
buitensporige moeilijkheden vergeleken met de waarde van de 
ge•tolen goederen. 

Geconfronteerd met advertenties voor hegeerlijke artikelen, 
gekweld door het onvermogen om ieu te doen dat waardevol 
genoeg~ om bHittingrn te verwel'~n of eenvoudig ged.re-~n 
door een impuls, ,·e:l:eelden zij die strle~ t.ch d:tt zij iet~ 
wn3td.e\·:,6s \·crs~:'":e:"t tegen~~~ ~osttn . .\l"ta: -:!at i~ ;1Jist. t!t 
moeilijkheid: de kosten. In werkelijkhetd oetaalt de diet een 
ongelofelijk hoge prijs. De grootste ro,·ers in de geschiedenis 
hetaalden voor hun huil met een lewn it> mi •erabele sdn;il· 
plaatsen en gevangenissen. terwijl mn:ntnt~n "''an .. he~ goede 
leven" slt:ehts uld~3s.m waren. Hoe ~~root cle hce,·eeihe[,i gesto· 
len kosthaarheden uuk is. 1.ij ,·o•ml ïeèn "-"n~;,;?r..;a;:e ·;oo:- 1o'n 
verschrikkelijk loL ' 

Geot.olen goederen dalen enorm in ." .. arde: u moeten '~rbor· 
gen Wi.lrden, u \'Ormeo altijd eer. bedreiginft \'Oor d~ vrijheid 
~elf. Zeiis in communistische !laten wordt de dief n8Jlr de 
gevangenis gestuurd. 

Door dingen te stelen geert men in feite slecht!. toe dat men 
niet bek•" -aam genoeg i• om op eerlijke wijze suectB te hebben 
Of dat mtn door waanzin is gepe;:en. \'ra:u: een die! "'e!ke ,·an 
de Tee het is: het is het tén of h•t nr.c!er. 

De weg naar het geluk kan niet g.evolgd 
worden met gestolen goederen. 

0 
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14 Wees 
betrouwbaar. 
We verkeren zelf in eevaar, tenzij we vertrouwen kunnen heb
ben in de betrouwbaArheid van de mensen om ons heen. Als de 
mensen op wie .. -e rekenen ona teleurstellen, kan ons eigen 
le-"l!n wanordelijk worden en kAn ons eigen bestaan zelfs in 
&'!vaar komen. 

Onderling vertrouwen is de sterkste bouv.'Steen in menselijke 
relaties. Als dat ontbreekt, stort de hele structuur in elkaar. 

Betrouwbaarheid is een eigenschap die hoog in aanzien staat. 
Als men haar bezit.. staat men in hoog aanzien. Als me~1.haar 
heeft verloren, hest.wlt de kans dat men waardeloos wordt 
gevonden. . 

We behoren anderen om ons heen ertoo te brengen haar aan 
de dag te leggen en te verdienen. Zij zullen daardoor veel 
waardevoller worden \'OOr zichzei i en anderen. 

14-1. Houd u aan Hn eenmaal gegeven belofte. Als u ieta 
wru>kert of belooft of Z\\-etrt ieta te doen, moet u zorgen dat 
het werkelijkheid wordt. Als u zegt dat u iets gaat doen, moet u 
het ook doen. Als u zegt dat u ieta niet gaat doen, moet u het 
ook niet doen. 

Onderlinll respect is er voor een niet gering deel van afhanke· 
lijk of iemand zich wel of niet aan zijn woord houdt. Zelfs 
ouders, bijvoorbeeld, zouden er verrast van staan als ze wisten 
hoezeer ze dalen in de achting van hun kinderen, als zij zich 
niet aan een belofte houden. 

Mensen· die zich aan hun woord houden, worden vertrouwd 
en ·bewonderd. Mensen die dat niet doen, worden beschouwd 
als afval. Mensen die vaak hun woord breken, krijgen nooit een 
tweede kans. 
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Iemand die 1ich niet aan zijn woord houdt, kan spoedig tot 
de ontdekkicg komen dat hij verwikkeld en •-erstrikt zit in 
allerlei .,garanties'' en ,.restricties" en kan zelfs ontliekken dat 
ûjn normale betrekkingen met anderen verbroken zijn. Er 
bestaat geen grondiger manier om ~.:zelf ten opzichte van uw 
medemensen tot balling te maken, dan u niet aan eenmaal 
gege\·en beloften te houden. 
· J\len hoort in geen geval toe te staan dat een ander zijn of 
haar woord lichtvaardig geeft. En men hoort erop t.! staan dat 
een belofte die is gedaan, wordt nagekomen. Iemands eigen 
leven kAn zeer wanordelijk worden, als hij probeert samen t.e 
leven met mertsen die zich niet aan hun beloften houden. liet is 
geen lichte zaak. 

De weg naar het geluk is veel en veel ge
makkelijker te volgen met mensen die men 
kan vertrouwen. 

·.,_; 



15 Kom uw 
verplichtingen na. 
Op uw levensweg haalt u zich onvermijdelijk verplichtingen op 
de hals. In feite wordt men geboren met zekere verplichtingen, 
die zich daarna neigen te vermeerderen. Het is geen ongewoon 
of nieuw denkbeeld dat iemand zijn ouders iets verschaldigd is, 
omdat ze hem ter wereld brengen en opvoeden. Het strekt 
ouders tot eer dat ze er niet meer nadruk op leggen dan nu al 
het geval is. Maar het is niettemin een verplichting: zelfs het 
kind \'Oelt het. F;n naarmate het leven voortgaat. krijgt 111en 
steeds meer verplichtingen - aan anderen, aan vrienden, aan de 
maatschappij en zelfs aan de wereld. 

We doen iemand een uiterst slechte dienst, als we hem niet 
toestaan zijn verplichtiDgen na te komen of er zich van te 
kwijten. De .,opstandigheid der kinder;uren" wordt in niet 
geringe mate teweeggebracht, doordat ~d'?ren weigeren àe 
enige ,.munten•· te accepteren die een baby, kind of jongere 
heeft om zich van het "gewicht der ,·erplkhtingen•· te kwijten: 
het lachen van de baby, de onhandige poginge" van het kind 
om te helpen, het mogelijke advies van de jongere of een,'Oudiy 
de poging om een goede zoon of goede dochter te zijn, worden 
gewoonlijk niHopgemerkt en niet aanvaard; ze kunnen slecht 
gericht zijn en zitten vaak slecht in elk3ar; ze vefflauwen snel. 
Als het met zulke pogingen niet lukt de enorme schuld afte 
lossen, kunnen ze er een.oneindig aantal rn•lchanismen of 
rechtvaardigingen voor in de plaats stellen: "in feite is men 
niets '-erschuldigd", • .ze waren het me om te beginnen al 
verschuldigd"", "ik heb er niet om gevraagd geboren te worden", 
"mijn ouders of voogden deugen niet" en .,het leven is toeh de 
moeite niet waard"'. om er maar een paar te noemen. En toch 
blijven de verplichtingen 2icb vermeerderen. 

!iet "gewicht der verplichtingen" kan ·een v:erpletterende last 
vormen, als we niet zien hoe we ons er\'an kunnen kwijten. 
Allerlei persoonlijke of maatschappelijke .verwarringen kunnen 
eruit voortkomen. Wanneer iemand niet aan zijn verplichtingen 
kan voldoen, merken de·m~n aan wie hij die verschuldigd is, 
dat ze vaak onopzetu.lijk het mikpunt zijn van de meest 
onverwachte reacties. 
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Men kan iemand die zich voor een dilemma geplaatst ziet 
van niet nagekomen verplichtingen en niet afgedane schulden. 
belpen door eenvoudig met hem of haar nauwkeurig naar alle 
verplichtingen te kijken die hij of zij zich op de hals heeft 
gehaald en niet beeft oagekomeil -zedelijk, maatschappelijk en 
financieel- en een manier uit te v.-erken waarop alle verplich
tingen die de persoon nog meent verschuldigd te zijn, nageko
men kunnen worden. 

Wt !>.!horen de pogingen van eon kind of een ,·olwassen• om 
zich van niet-financi~le verplichtingen te kv.ijten. die bij naar 
zijn mening nog verschuldigd is, te aanvaarden. We behoren 
mee te helpen om ee~n voor iedereen aanvaardbare oplossing te 
'inden voor de nakoming van de financi~le \·erplichti n~en. 

Raaè iemand af :r.:!er ve:pHch!.ing~n aan '..i" gaan d<1r. hij in 
feite kan nakomen. 

De weg naar bet geluk is zeer zwaar, als 
men onder de last gebukt gaat van ver
plichtingen die men verschuldigd is of niet 
is nagekomen. · 



16 Wees ijverig.32 

Werk is niet altijd aangenaam. 
Er zijn echter maar weinig mensen die rich ongelukkiger 

voelen dan zij die een doelloos, nuueloos ~n verveeld leven 
leiden: kinderen kijken hun moeder somber aan wanneer ze 
niets te doen hebben; de neerslachtigheid van de werkelozen, 
zelfs w3nneer ze .,steun':'" of een .. werkeloosheidsuitkering''" 
ontvangen, is legendarisch; de gepensioneerde, die verder niets 
in het leven te volbrengen heeft, kwijnt weg door gebrek aan 
bezigheden, wals statistieken hebben getoond. 

Zelfs de toerist, aangelokt door de luiheid die het reisbureau 
hem voorhoudt. maakt het de reisleider moeilijk a la dne niets 
voor hem te doen heeft. 

Verdriet zelf kan minder worden doordat men zich eenvou · 
dig ergens mee gaat bezighouden. 

Iemands moreel word t geweldig verhoogd door prestaties. In 
feite kan worden aangetoond dat produktie"' de basis van het 
moreel is. 

Mensen die niet ij•~rig zijn, schuiven anderen in hun omge· 
•·ing al {.et "~rk op hun dak. Ze bezorgen andere mensen va•k 
o, .. rlast. 

Het is moeilijk om met nietsdoende mens~n om te gaan. Niet 
alleen nu1ken ze anderen neerslachtig. ze kunnen ook nog enig 
gevaar opleveren. 

Een praktische oplossing is om zulke mensen te o•~m!den 
zich met iets te gaan bez.ighouden en dan te zorgen dat ze 
daadwerkelijk aan de slag gaan. Werk dat tot zichtbare produk
tie leidt, zal iemand het langst ten goede blijken te komen. 

De weg naar het geluk is een directe en 
gemakkelijke weg wanneer hij gepaa.rd 
gaat met tot tastbare produktie leidende 
ijver. 

3l. ljw::riJ:\I«.cUctdll~ricb ~\\Ort«ft ep•wdieolwtt\:d.ttiDtDûtWJet~ 
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Wees bekwaam.36 

In een tijdperk ,.an oomplexe apparaten en snel draaiende 
• machines en voenuigen. t.ijn iemands bestaan en dat van zijn 

familie en vrienden in niet ceringe mate afhankelijk van de 
algemene bekwaambeid van anderen. 

Op de bandelsmar kt, in de natuur- en geesteswetenschappen 
en bij de overheid. kan onbekwaa.onheid07 een bedreiging vor· 
men voor de levens en toekomst van enkelen of .-elen. 

Ik "'eet zeker dat u hier veel ' -oorbeelden van kunt bedenken. 
Oe mens heEft altiJd al dr drang gevoeld om zijn lot tt> 

bepalen. Bijgeloof, bet gunstig stemmen van de juiste goden en 
rituele dansen voor de jacht kunnen alle worden gezien als 
pogingen, hoe zwak of vruchteloos ook. om het lot te bepalen. 

Pas toen de men! leei'tle denken. en kennis np waarde leerde 
scha:~n en bekwaam in prakti,ik leerde breng~n. begon hij zijn 
omge,ing te "'·erhee~n. Het is mogelijk dat het ,-erm"Ken oen 
bekwaam te zijn. de ware .. hemelse ga,~" iJ. 

In de alledaagse i;.,zigheden en werkzaamhcde:> re5?CClcert 
de mens bedrevenheid en bekwaamheid. In een held vi a:!e~: 
worden deze bijna vereerd. 

Het critc~h.:m voor w~rc bekwas.:nhtiè is het ei!:dr•:!ul~nut. 
!'aarmat~ iemand bekwamer wordt. wordt ztjn bes~aa;l be · 

ter. Hoe onbekwamer. des te meer kans dat hij oronderdoor 
gaat. 

Moedig mensen die ietS waardC\'Ols nastre•~n. wat het ook is, 
aan om er bekwaam in te worden. Complimenteer bekwaam
heid en beloon haar altijd wanneer u haar aantreft. 

Verlang dat iemand hoge eisen stelt aan r.ijn werk. De toets 
\ 'OOt een !amenlC\1:1g is of u, uw familie en uw vrienden er al'>f 
niet '-eilig in k-unnen 18\-en. 

0~1'\·atie, studie en oefening t.ijn de ingrediënun van h•· 
kwaalnheid. 

17-1. Kijk. Zie wat u ziet. niet wat iemand zegt dat u ziet. 
Wat u observeert ia wat u observeert. B<kijk de ding•n, hel 

leven en anderen rechtstreeks, niet door een "·olk van vooroor· 
delen. een gordijn van angst of de interpretatie van een ander. 

Breng anderen ertoe te kijken, in plaats van met hen te 
redetwisten. De grofste leugens kunnen ontzenuwd worden, de 
grootste voorwendsels kunnen aan de kaak gesteld worden, de 
meest ingewikkelde vraagstukken kunnen opgelost worden en 

3$, Produktw. '-:u tbl "f'Öl~ ""n.pn:; KD UA\ or ~jrot\atmaknol eendcwt 
butik«.n cS..t nut1.i1 ol~~ol i.fq("aii'OUc!iCde ~\fWNrd om tedOC"n O(Wi 
hobbc .. 
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de meest opmerkelijke onthullingen lrunntn plaatavinden, als 
men er rustig op aandringt dat iemand kijkt. 

Wanneer een ander de omatandisbeden ~o verwarrenel en 
moeilijk vindt dat bij ze nauwelijkt kan verdragen. wanneer 
lijn gedadlttn in een einde!Q(» kringetje ronddraaien. laat hem 
er dan ge..,wn afstand van nemen en ernaar kijken. 

Wat hij aantreft, is gewoonlijk heel eenvoudig te begrijpen 
wanneer hij het ziet. Dan kan hij aan de slag gaan en er tett nan 
doen. Maar als hij het niet ulf ziet en niet voor zichzelf • 
observeert, kan het hem onwerkelijk voorkomen, en dan zullen 
nog niet alle richtlijnen en bevelen e.n straffen ter wereld een 
einde maken aan zijn verwarrini-

Hoewel men kan aangeven .. -elke kant hij op moet kljken en 
hoewel men hem kan suggereren te kijken, moet hij zelf de 
conclusies trekken. 

Een kind of volwassene ziet wat hij zelf ziet en dat is voor 
hem de realiteit. 

Ware bekwaamheid stoelt op ieiiWlds eigen vermogen om te 
observeren. Alleen wanneer men van die realiteit uitga.llt, kan 
men handig en zelfverzekerd zijn. 

17-2. ~.ls het u ooit 0\' .. rkomen dat iemand anders verkeer
de iruormat.ie O\ .. r u beuit? H~ft dat u problemen gege, .. n? 

Dit kan u een idee geven van het enorme kwaad dat verkeer· 
de informatie kan stichten. U zou ook over een ander verkeerd 
ingelicht kunnen zijn. · . 

Begrip ontataat, wanneer we hH ware van het onware schet· 
den. 

Er is veel verkeerde iDformat.ie in omloop. lndi,;duen met 
sledlte bedoelingen verzinnen zulke Worrnatie om bun eigen 
doeleinden te bevorderen. Verkeerde informatie ontataat ge
deeltelijk doordat men ge,.wn de feiten niet kent. Verkeerde 
informatie kan het aanvaarden van juiste informatie teien-

g"W~ leren hoofdzakelijk.d obr de beschikbare informatie te 
onderzoeken en het ware van het onware en het belangrijke van 
het onbelangrijke te scheiden, om zo tot con~usies te.~otntn 
die we in praktijk kunnen lirengen. Ala we dit doen, UJD we al 
flink op weg bekwaam te worden. . 

Het criterium voor elke "waarheid" ia of deze al of piet waar 
is voor u. Als een venameting gegevens die u is. voorgelegd nog 
altijd niet waar lijkt te zijn nadat u alle woorden die u ~iet 
voUedig begreep heeft opgehelderd en de toestand heeft beke· 
ken dan is ze voor u ook niet waar. Ve...,oerp dez.e gegevens. En 

- -~ ga ili u wilt nog verder en concludeer wat voor u de ':'aarh~id 
is. Per slot van rekening bent u degeen die .~et al of ruet moet 
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gaan gebruiken, die er al of niet mee moet denken. Als u 
"feiten" of .waarheden'' blindelings accepteert. eem'Oudig om
dat u te boren krijgt dat u dat moet, ook al komen u u onwaar 
of zelfs gelogen voor, dan kan het eindresulwt een triette 
toestand zijn. Dat is de steeg naar de wilni.semmer van onbe· 
kwaamheid. 

Een ander aspect '"9n het leren is dat men bepaalde dingen 
eenvoudig in zijn g~heugen opslaat· zoals de spelling van 
woorden, wiskundige tabellen cu îormulc• en de volgorde waar
in knoppen ingedrukt moeten worden. Maar zelfs wanneer men 
de stof een,ooudig uit het hoofd leert, moet men weten waar
voor deze bestemd i~n hoe en wanneer ze gebruiln moet 
\\";•rde:"l 

Het :>r\X.fl van h~' ~~tt:n lk~l-adt niet .l~h~ uit he'- öp 
elkaar ~tapelen van informatie. Htt is een proces waardoor 
men tot nieuwe inzichten komt en betere manieren opdoet om 
iets te doen. 

!llensen die lUCces hebben in het leven, ht"Jden nooit werkt· 
lijk op metstuderen en leren. Oe bekwame t :c!tnicus houdt 
z:ch op de hoogte van meu"-e methodes; èe i :ede atleet ~SI U· 
d~rt \"OOrtdtmnd de \"OOruitgang ,.an zijn sp •rt; elke vakman 
houdt een stapel boeken bij de hand die hij raadpleegt. 

Het nieuwe cod•l•ierklopper of w~<Smachi!le, het automodel 
, .,n dit jaar, wt mMten hP.t allemnal in zekere mate bestuderen 
en iercn voordot we er bekwaam mee ~unnen omgann. Wanneer 
we dit nnlMen. komen er ongelukken in de keuken en ma.~su·s 
bloedende wrakken op de sntlwegen. 

Iemand is trg arm~ant ais hij denkt dat hij niets meer kun 
leren in het le-·en. Iemand is ge,·aarlijk blind als hij zijn 
vo+roordelen en verk~rde informatie nie~ kan laten schteten 
en vervangen door fetten en waarheden dte de Je,·eru; van hem 
en ,·an alle andere mensen be:er van pns komen. 

Er bestaan :nanieren om zo te studeren dat u werkelijk iett 
leert en ook kunt gebruiken wat u leert. Het komt in het kort 
hierop neer, dat u een leraar en/of leerboeken heeft die weten 
waar u bet over hebben. dat u elk woord opheldert dat u niet 
\"OIIedig ~grijpl. dat u andere naslaroerken en/ of de toestand 
·van het vak of ondt<"1!rp in 0\-erv.-eging neemt, dat u de 
verkeerde iDformat.ie die u mogelijk al ~Ct uitzoekt en dat u 
het verkeerde van bet juiste scheidt, daarbij uitgaand van wat 
nu waar voor u ia. Het eindrêsultaat la zekerbeid en pottnti~le 
bekwaamheid. Het kan in feite een verhelderende en Jonende 
ervaring zijn. Het lijkt wel alsof men door braamstruiken een 
venaderlijke berg beklimt, maar eenmaal bij de top aangeko· 
men een nieuw gezichtspunt heeft op de hele ·wijde wereld. 
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Om in stand te blijven moet een beschaving op haar scholen · 
de gewoontes en vermogens aankweken van het studeren. Een 
school is geen plaats waar men kinderen stopt om ze overdag 
uit de weg te hebben. Het zou, als het alleen daarvoor was, een 
veel te dure aangelegenheid z.ijn. Het i~ geen plaats .,.ur men 
papagaaien kweekt. De school is de plaats waar we moeten 
leren studeren en waar kinderen voorbereid kunnen worden om 
met de realiteit overweg te kunnen; waar kinderen leren de 
realiteit bekwaam te verwerken en waar ze gereed gemaakt 
worden om de wereld van morgen over te nemen, de wereld 
waarin de volwassenen van vandaag van middelbare of op hoge 
leeftijd zullen zijn. . 

De geharde misdadiger heeft nooit geleerd te leren. Herhaal· 
delijk proberen de rechterlijke instanties hem te Ie re" dat bij 
terug zal gaa.n naar het gevang als hij die misdaad weer pleegt: 
de meesten plegen dezelfde misdaad opnieuw en gaan weer het 
gevang in. Misdadigers zijn er in feite de oorzaak van dat 
steeds meer wetten worden aangenomen. De fatsoenlijke bur· 
ger is degeen die aan wetten gehoorzaamt; de misdadiger doet 
dat per definitie niet. Misdadigers kunnen niet leren. Geen 
be,..,Jen, richtlijnen, straffen en dwang ter wereld hebb<!n in· 
vloed op iemand die niet weet hoe je leert en die niet kan leren. 

Een kenmerk van een misdadig geworden regering · zoals 
soms in de geschiedenis is gebeurd - is dat baar leiders niet 
kunnen leren: ook al tonen alle rapporten en hun ge>ronde 
verstand hen dat onderdrukking gevolgd wordt door ramp· 
spoed, toch zijn er gewelddadige revoluties nodig geweest om 
hen te bedwingen, of een Tweede Wereldoorlog om een HitJe: 
uit de weg te ruimen, en dat waren trieste gebeurtenissen voor 
de mensheid. Zulke personen leerden niet. Ze zwolgen in ver· 
keerde informatie. Ze weigerden alle bewijzen en waarheid. Ze 
moesten weggevaagd worden. 

Krankzinnigen kunnen niet leren. De feiten, de waarheid en 
de realiteit gaan hen ver te boven, omdat ze gedreven worden 
door verborgen kwade bédoelingen of zo in elkaar gestort zijn 
dat ze nietmeer logisch ~nnen redeneren. Ze personifiëren 
verkeerde informatie. Ze ?lillen of kunnen niet werkelijk waar
nemen of leren. 

Er kan een menigte persoonlijke en maatschappelijke proble· 
men ontstaan door onvennÖgen of de weigerlog om te leren. 
..... De levens van sommige mensen in üw omgeving zijn oot· 
spoord omdat ze niet ~ten hoe men studeren moet en omdat 
ze niet leren. U kunt vermoedelijk wel een aantal voorbeelden 
bedenken. 

Als io.mand de mensen in zijn omgeving er niet toe kan 
brengen te studeren e_n leren, kan z:ijn eigen werk veelzwaarder 
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en zelfs te zwaar worden, en kan zijn eigen vermogen om voort 
te bestaan sterk achteruitgaan. 

We kunnen anderen helpen te studeren en leren, al is het 
maar door de informatie die ze nodig hebben binnen hun 
bereik te brengen. We kunnen eenvoudig helpen door erken. 
ning te laten blijkeu voor wat ze hebben geleerd. We kunnen 
hen assisteren, al is het maar door waardering uit te spreken 
voor een zichtbare vooruitgang in hun bekwaamheid. Als we 
willen, kunnen we nog meer doen: we kunnen anderen bijstaan 
door hen zonder discussie te helpen bij het uitzoeken van 
verkeerde informatie; door hen te helpen bij het vinden en 
ophelderen van woorden die ze niet begt'l!pen hebben; door hen 
te helpen bij het opspj>ren en verhelpen van de redenen dat ze 
n.iet studeren en leren. 

OmdaL het leven grotendêel::; t:en :.Cwt!stie is van vallen er, 
opstaan, is het beter als u uitzoekt waarom iemand een fout 
heeft gemaakt en of hij er iets van kan leren. dan dat u tegen 
hem uitvaart. 

Zo nu en dan zult u zich wellicht over uzelf ,·erbazen, omdat 
u iemands 10\•en op poten zet door hem eenvoudig zover te 
k.rijgen dat hij studeert en leert. Ik weet zek~r dat u vele 
manieren kunt bedenken. En ik denk dat u zult ervaren dat de 
zachtaardigste manieren het beste werken. De wereld is al 
wreed genoeg \'OOr mensen die niet kunnen leren. 

17-3. Oefen ... Het geleerde draa.,at vrucht wann~r het wordt 
toegepast. Wijsheid kan natuurlijk nagestreeft worden ter ..";ue 
"an de .,.;jsheid. Dit heeft zelfs een zekere schoonheid. Maar de 
waarheid is dat men werkelijk nooit weet of men "ijs is of niet, 
vóqr men de resultaten ziet wanneer men probeert deze wijs
heil! in praktijk te brengen. 

Elke bezigheid, vaardigheid of beroep, het graven ven sloten. 
rechten, techniek, kookkunde of wat dan ook . hoe gned u deze 
ook bestudeerd heeft - confronteert u uiteindelijk met de proef: 
kunt u het DOE."v? En dat doen vereist oeftning. 

Mensen die filmstunts doen en niet eerst oefenen, raken 
gewond. En huisvtouwen ook. 

Veiligheid is eigenlijk geen populair thema. Want het gaat 
gewoonlijk vergezeld van ,.pas op" en ,)angzaam aan". De 
mensen kunnen voelen dat hun beperkingen worden opgelegd . 

38. <Hftnen: ittA hcrhuldriijk tr-&intn ol uit~.W~:'I <>m ftn vutdi.Jhdd te "'enftTVtn o( 
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Maar er bestaat een andere benadennc. alo iemand werkelijk 
bedm-en is, staan zijn vaardigheid en handigheid op zo'n booc 
peil dat hij niet hoeft .,op te passen" of ,,langzaam aan" hoeft 
te doen. Een veilig, boot bewegingstem po kan alleen met 
oefeiÛD0 bereikt worden. 

Iemands vaardigheid en handigheid moeten op hetzelfde peil 
worden gebracht alo de snelheid van de tijd "'aarin hij leeft. En 
dat krijgt hij voor elkaar door te oefenen. 

We kunnen ons lichaa:n, on:z.e ogen, onze handen en onze. 
'"Oeten trainen tot u, dankzij de oefening, als het ware ,.weten" 
wat ze moeten doen. We hoeven niet meer te ,.denken" om de 
kachelaan te maken of de auto te parkeren: we DOEN het 
gewoon. Bij elke bezigheid komt datgene wat doorgut voor 
.. talent" in werkelijkheid grotendeels neer op oefening en meer 
nie!.. 

Als we elke bev.·eging die we maken om iets te doen, niet 
uitv.-erk.en en keer op k~r doen tot "'-e bet !runnen doen zonder 
er :z;elfs :uaar bij te denken en betsnel en nauwkeurig kunnen 
doen. kunnen we de ooutandi«heden 'lOOt ongelukken schep
pen. 

Statistieken bevestia<•n gewoonlijk dat de minst gêOI>fendo 
mensen de meeste ongelukken krijgen. • 

Hetzelfde principe geldt voor vakken en beroepen waarbij 
voornamelijk het •-ers tand gebruikt wordt. pe advocaat die niet 
door en door geoefend is in de procedure van de rechtzitting, 
heeft wellicht niet geleerd zo inel op een andere mentale 
versnelling over te schakelen, dat hij bij machte is de nieuwe 
wendingen van een zaak te beant..,.'Oorden met een tegenzel, 
zodat hij die zaak verlieat. Een ongeoefende nieuwe effecUn· 
makelaar kan in enkele minuten een fortuin verliezen. Een 
onervaren verkoper die het verkopen niet ingestudeerd b~ft, 
kan verbongeren doordat bij niets ,·erkoopt. De juis:e oplossing 
is oefenen. oefenen en nor eens oefenen! 

Soms merkt men dat men niet kan toepassen wat men 
geleerd heeft. Als dat zo ia, komt het doordat men verkeerd 
gestudeerd heeft of anders komt het door de leraar of de tekst. 
De aanwijzingen leun is .ome iets heel anders dan proberen ze 
in de praktijk toe te passen. ' 

Wanneer oefening nergens toe leidt., moet men zo nu en dan 
het boek weggooien en van wren af aan opnieuw beginnen. Dit 
is het geval met de geluidsopnamen '100< films: alo men de 
bestaande boeken over aeluidtopnamen zou volgen, zou men 
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een vogellied niet beter kunnen laten klinken dan een mist· 
hoorn . dat is de reden dat u in 50mmige films niet kunt 
ventaan wat de acteurs zeggen. De goede geluidsman moet 
all~ helemaal 'lOOt ziehuif uitwerken om zijn werk te kunnen 
doen. Maar op hetzelfde ~bied - de fi!m · bestaat ook een 
volledig omgekeerde situatie; er bestaan verscheidene uitste
kende boeken over filmbelichting; als de aanwijzingen erin 
exact gevolgd worden. krijgt u een prachtige scene. 

Het is betreurenswaardig, vooral in een technische samen ie· 
ving waarvan het tempo hoog ligt. dat niet alle bezigheden 
toereikend behandeld worden in begrijpelijke teksten. Maar 
laat u daardoor niet weerhouden. Wann~r de teksten goed 
ûjn, stel ze dan op hoge prijs en bestudeer ze goed. Wanneer ze 
niet goed zijn, breng dan de beschikbare informat:e bijee::. 
bes:1.:deer die en werk df rest <rvan Ult. 

MaM theorie en informatie gedijen alleen wanneer ze worden 
toegepast en dan nog alleen wanneer ze met gecefendheid 
worden toegepast. 

U loopt gevanr als de mensen in uw omgeving bun ,·aard i~ he· 
den niet oefenen \Ot zij ze \\-erkelijk kunnen TOEPASSEX Er 
~$taat een groot \"t1'5Chil t.uu.en .. goed !::e1101ig' ... en proft~icne· 
Ie ''aardigheid en handicheid. Die kloof word• overbr-.~gd met 
oefeniog. 

Breng de meni"n ertoe te kijken. te studeren, uit te werker. 
wat ze moeten doen tn het dan te d(>en. En wanneer ze het 
goed doen, laat hen zich dan door en deur o.!Ïenen tot ze heL ais 
een valeman kunnen doen. 

Vaardigheid. behendigheid en snelle aktóe ge--en veel vreu~· 
de; snelle aktie i; alleen veilig al> men ~eoefenè i;. Preberen te 
levej1 met mensen die een laag tempo nonhouden in een wereld 
die ten hoog tempo heeft, is niet erg veilig. 

De weg naar het geluk kan het beste ge
volgd worden met bekwame metgezellen. 



18 Respecteer de 
geloofs .. 
overtuiging van 
anderen. 
Verdr.~h~id is een goéde'hoeksteen voor het opbouwen 
van menselijke relaties. Wanneer men de bloedbaden en het 
lijden beschouwt die religieuze onverdraagzaamheid tijdens de 
hele geschiedenis van de mens en ook in onze tijd veroor..aakt 
heeft. kan men zien dat onverdraag%aamheid sterk tegen bet 
voortbestaan ingaaL 

Religieuze verdraagzaamheid betekent niet dat men niet zijn 
eigen overtuigingen kan uiten. Het betekent dat het ondermij· 
nen of aanvallen van de geloofsovertuiging VIU\ een ander altijd 
snel tot moeilijkheden leidt. 

Filosofen hebben al sedert de tijd van het oude Griekenland 
met elknar geredetwist over de aard van God, de mens en het 
universum. De meningen van gezaghebbende bronnen koroen 
en gaan. Op het moment ûjn de filosofieën genaamd ,.het 
mechanisme'"' en ,.het materialisme'' .. (die tot het oude Egyp
te en Griekentand teruggaan) in de mode: ze be .. ·eren dat allts 
materie is en zien over het hoofd dat hun verklaringen van de 
evolutie, hoe mooi deze ook zijn, toch niet uitsluiten dat er 
meer factoren in hetspel kunnen zijn, die wellicht alleen 
gebruik maken van zaken als de evolutie. Het zijn tegenwoordig 
de .,offici~le" filosofieën en ze worden zelfs op scholen onder
wezen. Ze hebben hun eigen dwepers die de 0\"ertuigingen en 
~ligies -v·an anderen aanvallen: het resultaat kan onverdraag
zaamheid en strijd zijn. 

Als zelfs de meest briljant.è geesten sedert de vijfde eeuw 
voor Christus of eerder nooit in staat zijn geweest het eens te 
"''Orden over religie of anti-religie, is het een strijdperk voor 
mensen, waar men maar beter uit kan blijven. 

ln deze zee van strijd is één helder principe nanr voren 
gekomen: het recht O!ll te geloven wat men wil. 

.. Vertrou.,-en" en .. gelo~r· geven zich niet per se over nan de 
logica: er kan zelfs niet worden verklaard dat ze onlOgisch tijn. 

· Geloof en logica kunnen ver uit elkaar liggen. 
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Het advies dat men een ander op dit gebied kan geven, is het 
veiligst als het eenvoudig het recht handhaaft te geloven wat 

·men wil. Het staat iemand vrij om met zijn eigen overtuigingen 
naar voren te komen voor aanvaarding. Iemand loopt risico 
wanneer hij probeert de overtuigingen van andere!! geweld aan 
te doen, en nog veel meer wanneer hij :mderen aan·talt en 
probeert kwaad te doen vanwege hun geloofsovertuigingen. 

De mens heeft sedert het ontstaan van zijn soort grote troost 
en vreugde gevonden in zijn religies. Zelfs de ,.mechanist " en 
"rr.~tcrialist" van tegem\o·oordig doen sterk denken aan de 
priesteMO van vroeger, wanneer ze hun leer verbreiden. 

Mensen zonder geloof vormen een meelijwekkend zootje. 
Men kan hen zelfs iets geven om in te geloven. Maar wanneer 
ze geiQQfsovertui;Pngen F.'ehben. r~oecteer die dan. 

De weg naar het geluk kan een strijd wor
den, wanneer men de geloofsovertuigingen 
van anderen niet respecteert. 

40. MettriaJU mot: tik van Hft poep Won met.afylltcbt tl!eoridn di~ trvllln uiteaan dot btt 
univt.rtl.l.m llit YUk ~Qtn bf.ttut (ttC ~col «c ldeincJ. zoab )terwn. l)r 
theoritfnprob«ttoU.ktftt.lsbt\vtrtund wq t.e pJsttndom u wntndat t4 
UNattbtacht kunJI.tn •ordtft U:lt (ytitke dineen ofhlln lw-ringen! Het :'ntt.erialia· 
tM ;, ft1\ erroud tdft. Er bnw.n ook •ndttt idrdn. 
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19 Tracht anderen 
niets aan te doen 
waarvan u niet 
wilt dat zQ het u 
aandoen. 
Onder vele volkeren in vele landen zij.n er vele eeu,.;en lang 
\1!tsies geweest van wat vaak de ,,gulden regel"<~ genoemd 
wordt. Zoals deze regel hierboven staat, beeft hij te maken met 
schadelijke daden. 

Alleen een heilige zou door het leven kunnen gaan zonder 
ooit een ander kwaad te doen. Maar alleen een misdadiger d~t 
de mensen in zijn omgeving kwaad zonder er een seconde bij 
stil te staan. 

Nog geheel afgezien van gevoelens van ,,schuld", "schaamte" 
of .,wroeging", die heel werkelijk en naar kunnen zijn, is bet 
ook zo dat iema.nd de nadeligegevolgen kan ondef\inden van 
bet kwaad dat bij anderen aandoet. 

Niet alle schadelijke daden zijn ongedaan te maken: men kan 
een daad tegen een ander plegen die niet door de vinger.~ gezien 
of vergeten kan worden. Moord is zo'n daad. We kunnen 
nagaan boe ernstige overtreding van vrijwel elk voorschrift in 
dit boek een onherroepelijke schadelijke daad tegen een ander 
kan worden. 

De verwoesting van bet leven van een ander kan iemands 
eigen leven te gronde richten. De samenleving reageert - de 
gevangenissen en inrichtingen zitten boordevol mensen die hun 
medemensen kwaad hebben aangedaan. Maar er zijn nog an
dere straffen: of iemand nu betrapt wordt of niet, het begaan 
van schadelij ke daden tegen anderen, vooral in bet geheim, kan 
tot gevolg hebben dat iemands houding tegenover anderen en 
2.ichzelf ernstige veran4e..ytgen ondergaat, alle bedroevend. Het 
geluk en de vreugde in het leven verdwijnen. 
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Deze versie van de gulden regel is ook nuttig als maatstaf. 
Wanneer men iemand overhaalt om deze regel toe te passen, 
kan het duidelijk voor hem worden wat een schadelijke daad is. 
Deze regel beantwoordt de vraag wat sclw<k of kwaad is. Het 
ftloov!äche vraagstuk van verkeerd gedrag en het betoog over 
wat verkeerd is, worden meteen duidelijk als u het vanuit bet 
persoonlijke vlak benadert: wilt u niet dat dat u overkomt? 
Nee? Dan moet bet wel een schadelijke handeling zijn en 
vanuit het standpunt van de samenleving een verkeerde hande
ling. Deze benadering kan sociaal bewuatzijn doen ontwaken. 
Ze stelt u daarna in staat na te gaan wat u wel moet doen en 
wat u niet moet doen. 

In een tijd waarin S011l1Digen zich er niet van weerhouden 
voelen schadelijke daden te begaan, neemt iemands voortte
st.aan heel sterk af. 

Als u mensen kunt overreden dit toe te passen, heeft u hun 
een , ·oorschrift gege,vn waarnaar ze hun eigen leven kunnen 
l:e"ordelen en beeft u voor sommigen de deur geopend waar
do< • 7-" zich weer bij de men.•heid kunnen voegen. 

De weg naar het geluk is gesloten voor 
diegenen die zich er niet van weerhouden 
schadelijke daden te begaan. 
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Probeer anderen 
te behandelen 
zoals u door hen 
behandeld zou 
willen worden. 
Dit is een positieve wrsie van de cuJdeo rqel. 

Weea niet verrast als iemaud bet u kwalijk schijnt te nemen 
a1J u hem vertelt dat bij ,,zich goed moet gedragen". Maar de 
ve111toordheid komt wellicht helemaal niet door bet idee van 
,,zich goed te gedragen". Het komt wellicht doordat bij eigen
lijk n:et goed begrijpt wat het betekent. 

Mer. kan veel tegen;t rijdige meningen en verwude id<ffn 
tegenkomen wanneer men probeert te bepalen wat ."oed ge· 
drag" inhoudt. Wellicht beeft men u1C.s nooit begrepen ·ook al 
begreep de leraar het wel · ,.·aarom men een bepaald cijfer voor 
,.gedrag" krffg. Men kan er ~elfa ver~eerde inform~ti~ over 
gekregen of aangenomen hebben: .,kinderen m<>!t Je z1en maar 
niet horen", ,je goed gedragen betekent dat )e n1et.s moet 
doen". 

Er besteat echter een manier om dit alles tot uw volle 
te~Tedenheid op te lossen. 

Door de eeuwen heen en op de meeste plaatsen heeft de 
mens bepaalde waarden hooggeacht en vereerd. Deze worden 
de deugden" genoemd. Ze werden voorheen toegeschreven aan 
.,.;;zen. heiligen en goden. Ze hebben het verschil uitgem!akt 
russon een barbaar en een beschaafd pe~n. bet vers<hll 
tussen chaos en een fatsoenlijke samenleving. 

Het vereist niet absoh.1ut een hemels gebod of een moeizame 
studie van de dikke werken van de filosofen om te ontdekken 
wat .. goed" is. Er kan in dit opzicht een zelfopenbaring plaats· 
vinden. 

Vrijwel iedereen kan ~t uitv.uken. 
Als u erover 20\1 nadenken hoe u door anderen behandeld 

~willen worden, 2.0!.1. u tot de menselijke deugden ko~o. 
Bedenkeent hoe u door andere mensen behandeld mu willen 
worden. 
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Mogelijkerwijs zou u op de allereer1te plaats rechtraardig 
behandeld willen worden: u zou niet willen dat men 0\'er u loog 
of u ten onrechte o! bard veroord.elde. Ja toch? 

U zou vennoedelijk willen dat uw vrienden en metgezellen 
trouw waren: u zou niet door hen venaden willen worden. 

U zou wellicht sportief behandeld willen worden, niet mis· 
leid of voor de gek gehouden. 

U zou .,.;nen dat andere mensen billijk waren in de omgang 
met u. 

U zou willen dat ze eerlijk tegenover u wuen en u niet 
bedrogen. Correct? 

U tou wellicht humaan en zonder wreedheid behandeld 
willen worden. 

l~ z.ou misschien v.l"ÏIItn d:-tt .mrlere m,n~en l'ltt•~"'! wn.rcn "P 
uw rechten en gevoelen:;. 

L' zou wellicht graag zien dat anderen mf'dedogen koe11terden 
~~oanneer u in de pu~ ut. 

l! zou ,·errr.(lecldijk .. ,nen dat .1nderen ul;öeheersin;; 11sn de 
da~ legden, in plaats ,·•n teg~n u tekeer te gaan .. 1~ tnc~? . 

.-\Is u ~eb!'eken of tekor:ko::t!r.;cn h:HL nl3 u een veri15.smg 
m2:1kt2. zou u weiUcht "'illen dat andere mên~en t..irdr;Ju~· 
zaarr. waren. niet kritisch. · 

t.: •.ou prefereren dat a1u!eren t'trg-.:ingsge: ind waren in 
plaats \'an zich te concent:-cren op afkeurin~ en bestraffing. 
JSietwaar? 

U zou wellicht willen dat anderen zich v;eldadig tegeno,·er u 
op, telden, niet krenterig nf gierig . 

;\ logelijk zou u wen~n dat ande•en in u ;;•lf>oiéPn en niet 
altijd aan u '";jfelden. 

l.l zou er vermoedelijk de voorkeur aan geven gerespeaeerd 
enlniet beledigd te worden. 

Mngelijk zou u .. ; u.n dat anderen beleefd tegen u waren en u 
ook met woordigheid behandelden. Ja toch? 

U zou wellicht willen dat andere menson u bewond~rden. 
Wanneer u iets voor andere menson deed, zou u bet mis

schien prettig vinden al& ze u u .. oordetrden. Cornet? 
U zou vermoedelijk willen dat anderen vrirnde/ijll tegen u 

waren. 
Vt~~ sommigen zou u wellicht liefde willen ontvangen. 
En bovenal zou u niet wiUen dat deze mensen deze dingen 

alleen maar pretendeerden, u zou willen dat bun houding 
geheel oprecht was en dat ze zich integer gedroegen. 

U kunt vermoedelijk nee andere dingen bedenken. En bo
vendien zijn er de \'OOrschriften die in dit boek staan. Daarmee 
heeft u een samenvatting gemaakt van wat de dev.g~en worden 
genoemd. 

·.....; 



We boeven onze verbeelding geen geweld aan te doen om te 
beseffen dat we een aangenaam leven zouden leiden, als we 
regel.auttig zo behandeld werden door anderen in onze omge
ving. En bet valt te betwijfelen of we veel vijandschap zouden 
gaan voelen voor degenen die oos op d.eze ~ier beban:J.elden. 

Er is een intemsant ve.rschijnsel" aan het werk bij menselij
ke relaties. Wanneer ie.mand tegen een ander a<:hreeuwt, beeft 
de ander de neiging om terug te schreeuwen. Men wordt 
ongeveer zo behandeld als men anderen behandelt: door een 
voorbeeld te geven toont men in feite boe men behandeld 
behoort te worden. A is onaardig tegen B, dus is Bonaardig 
tegen A. A is vriendelijk tegen B, dua ia B vriendelijk tegen A. 
Ik weet zeker dat u dit onophoudelijk aan het werk beeft 
genen. Sjors haat alle ,,.ouwen, dus hebben vrouwen de neiging 
Sjors te haten. Carlos gedraàgt zich ruw tegen iedereen, dus 
hebben anderen de neiging zich ruw te gedragen tegen Carlos -
en als ze dat niet openlijk durven, bestaat de kans dat ze 
inwendig de verborgen neiging koesteren om heel ruw tegen 
Carlos op te treden als ze ooit de gelegenheid krijgen. 

In de onwerkelijke wereld van romans en de film. ziet men 
beleefde misdadigers met ongelofelijk effici~nte bendes en een
zame belden die volslagen IQmperds zijn. Zo is bet leven in 
werkelijkbeid niet: echte schurken zijn gewoonlijk nogal ruwe 
mensen en hun trawanten nog ruwer; Napoleon en Hitier 
werden aan all kanten verraden door bun eigen roemen. U 
heeft nog nooit iemand zo rustig horen praten als een echte 
held en u zijn erg beleefd tegen bun vrienden. 

Wanneer men zo gelukkig is dat men de gelegenheid krijgt 
om de mannen en vrouwen te ontmoeten en spreken die in hun 
beroep aan de top staan, wordt men getroffen door de al vaak 
gedane observatie dat ze tot de aardigste mensen behoren die 
men ooit beeft ontmoet. Dat is één van de redenen dat u aan 
de top staan: u proberen VQOr het merendeel anderen goed te 
behandelen. En de mensen in hun omgeving reageren hierop en 
hebben de neiging om hen goed te behandelen en bun zelfs hun 
weinige tekortkomingen ·te vergeven. 

Goed,- kunnen de meruielijke deugde.o voor onszelf uitwer
ken door gewoon te kijken ooe we zelf behandeld zouden willen 
worden. En ik denk dat u het er wel mee eens zult zijn dat we 
daarmee een einde hebbengen:laaktaan iedere verwarring over 
~goed gedrag~, wat dat nu eigenlijk ia:· Het beeft niets te maken 
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met nietsdoen, stilzitten met je handen in je schoot en n.iets 
zeggen . .,Zîch goed gedragen" kan een ergaktieveen krachtige 
bezigheid zijn. 

Er valt weinig vreugde te beleven aan sombere, ingetogen 
plechtigheid. Somoige mensen die in vroeger tijden de indruk 
gaven dat men een akelig en naargeestig soort leven diende te 
leiden om de deugd in praktijk te brengen, suggereerden al 
gauw dat al het plener voortkwam uit verdorven gedrag: niets 
is minder waar. Vreugd~ en plener komen niet voort uit onze
delijkheid! Integendeel! Vreugde en plezier ontstaan alleen in 
eerlijke harten: onzedelijke mensen leiden een ongelofelijk tra
gisch leven, vol van lijden en pijn. De menselijke deugden 
hebben weinig te maken n.et droefgeestigheid. Ze zijn het 
stralende gezicht van het !eve::J zelf. 

\Vat zou e: nu volgens u gebeuren e.!s u zou p!'<.lb~!'~n de 
mensen in uw omgeving te behandelen met rrcht"aardi{!heicl. 
:rouw, sportiuitét, billijllheid. ee:lijkheid, humaniteit. allen· 
tie, mededogen. zel/beh~enûng. t•erdraagtaamhût!. ~·ergt?L:i :-:.e.~
gezindheid. weldadigheid, g•loo{, respect.lx!lce{dheid. waar
dliheid, Óf!u.:ondering, ~;riende!ijkh~id er:, !~!èe, e~ ats ti. dit 
met irHegritflit deed'? 

Het zou e~n poosje kunnen duren. maar denkt u niet dat vele 
a nderen dan zouden gaan proberen u op dezelfde ma.nier te 
behandelen? 

Zelf; als we rekening houden met de terugval die zo nu en 
dan zou plaatsvinden - het volkomen verbijsterende nieuws, de 
inbreker die we een klap op zijn hoofd moeten geven, de idioot 
die langzaam rijdt op de linker rijstrook wanneer we laat tijr. 
voor ons werk- moet het toch tamelijk duidelijkzijadat we e<n 
nieuw rteil voor onze menselij ke relaties zouden bereiken. En 
ons levJn zou beslist gelukkiger zijn. 

We kunnen het gedrag van anderen in on1.e omgeving beïn-
. vloeden. Als we dat niet al doen, kunnen we zorgen dat het ,·eel 
gemakkelijker gaat door slechts één deugd per dag uit te kiezen 
en ons die dag op die deugd toe te leggen. Ah we dat doen, 
zouden we ze uiteindelijk allemaal in praktijk brengen. 

Afgezien van de baat~ we er persoonlijk bij vinden, kun
nen we een handje meehelpen, hoe weinig bet ook is, om een 
nieuw tijdperk voor menselijke relaties te beginnen. 

De kiezel die in een meertje geworpen wordt kan rimpels 
maken tot de verste oever. 

De weg naar het geluk wordt veel stralen
der gemaakt door het volgende voorschrift 
toe te passen: "Tracht anderen te behande
len zoals u dr:~r hen behandeld zou willen 
worden." '-' -·· 



21 Leef voorspoedig44 

en gedij.45 

Som! proberen anderen ona te verpletteren, onze hoop en 
dromen, onze toekomst en onszelf te kleineren of vernietigen.. 

Met spot en vele andere middelen kan een ander die kwade 
btdoelingen tegen ons koestert, proberen ons achteruit te zet· 
ten. 

Porineen om onszelf te verbeteren, om gelukkiger te worden 
in het leven, kunnen om wat voor reden dan ook het mikpunt 
worden van aanvallen. 

Het is soms noodzakelijk zulke mensen zonder omhaal onder 
handen te nemen. Maar er bestaat een oplossing op lange 
termijn die telden faaiL 

Wat proberen zulke mensen ons precies aan te doen? Ze 
proberen ons te onderdrukken. Blijkbaar denken ze dat we in 
zeker opzicht een gevaar voor beo betekenen: dat we een 
bedreiiing \·oor hen z.ouden kunnen zijn. als we voorui\.k.,·.arnen 
in de wereld. Dus op verschillende manieren proberen Zlllke 
mensen onze talenten en vermogens te ,-erminderen. 

Sommijie gekken hebben zelfs een algemeen plan dat als 
\'O)gt in elka.ar zit: ,.Als A nog meer succes krijgt., zou A een 
bedreiging voor me kunnen vormen; daarom moet ik all•• rl<"'n 
wat in mijn vermo11en ligt om A minder suc-ces,·ol te maken.·· 
Het schijnt nooit bij dergelijke mensen op te komen dat hun 
daden een •ijand van A zouden kunnen maken, zelfs als hij 
tevoren geen vijMd was: Het kan gekl~sificecrd worden als 
een vrijwel zekere manier voor zulke gekken om in moeilijkhc· 
den oo komen. Sommigen doen het alleen uit vooroordeel of 
omdat ze .. iemand niet mogen". 

Maar hoe ze het ook proberen, hun echte doel is om bun 
slachtoffer achteruit te zetten en in het leven te laten misluk
ken. 

De echte oplossing voor een dergelijke situatie en voor derge
lijke mensen, de echte rnanier om ben de baas te \\'Orden, is 
voorspoedig te le•-en en te gedijen. 

0 ja, bet is waar dat zulke mensen, als z.e zien dat u uw lot 
verbetert, T82end ku1111en worden en des te barder aanvallen. 
Pak ben aan als Mt moe_t, maar boud niet op voorspoedig te 
leven en te gedijen, wantzulke mensen \\'Îilen juist dat u 
daarmee ophoudt. 

Als u 1teeds voorspoediger leert en beter gedijt, -..-orden zulke 
mensen apathisch; Mt kan. gebeuren dat ze 110lledig opgeo;en·. 

"- Voonpo.td:is: tcw.: Ut tt'D &kUnt II!D pi"CCduttiew t.oetUIId -..rkuloo; DM-r ia.so.d 
~~ = ==~.dYOOfck.-tDdp.t;de~'WUri.ll-t 

4 o.ctijt~4CIOnOra~ .... CIOfltbotba;.at.cni.ft•atem~m.L 
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Als iemands doeleinden in het leven de moeite waard zijn, als 
, hij z.e verwezenlijkt met enige aandacht voor dtt voorschriften 

in dit boekje, ala hij '-oorspoed.ig leeft en gedijt, zal hij uker als 
cwtr<liinnaar ~-oor de dag komen. En hopelijk zooder een haar 
op hun hoofd te knnken. 

En dat is mijn wens voor u: leef voor spoe
dig en gedij! 



Nawoord 

Geluk vindt men als men zich toelegt op bezigheden die de 
moei u waard zijn. Maar er it maar Hn persoon die met 
zekerheid kan zergen wat hem geluklrig zal maken . uzelf. 

De in dit boek ~oen voorschriften zijn eigenlijk de kanten 
van de weg: als men dne voorschriften overtreedt, lijkt men op 
de chauffeur die de berm induikt • het resultaat kan de 
ve..-..oestinc van het moment, de relatie, een 1-.> zijn. 

Alleen u kunt zeggen waar de weg heen leidt, omdat u uw 
eietn doeleinden bepaalt voor het uur, voor de relatie, voor de 
lewoafase. 

Men kan bij tijden het gevoel hebben alsof men een wenoe
Iend blad iJ dat over oen viHe maat geblazen wordt, men kan 
het &1\-oel hebben of men een konoei zand is die op Hn plaats 
' 'ast.tit. Mailt nieL>o.nd heeft ge.egd dat bet leven kalm en 
ordelijk i~; d3t is h<t nieL Men is geen ge ha, -end blad, noch een 
korrel zand: men kan min of meer zijn eigen "'~enl<aart 
tekenen en \'Oigen. 

Men kan bet ge, -oei hebben dat de olll:!tandigbeden nu zo 
tijn dat het veel te laat is om er iets aan te doen, dat de weg die 
men eerder afgelegd heeft zo verkeerd is gt!lopen dat er geen 
kans meer is om een t<>ekomstige weg te u· kenen die anders ui 
zijn: er is altijd een punt op de weg waarop men een nieuwe \\'eg 
in kaart kan brengen. En waarop men kan proberen dete te 
volgen. Er is geen sterveling die geen nieuw begin kan maken. 

Zonder de minste angst voor tegenspraak kan gezegd worden 
dat onderen u mogelijk zullen bespotten en met verschillende 
mlddelen zullen proberen u op de rand van de afgrond te 
brengen, dat ze u op verschillende manieren wllen proberen te 
verleiden tot een immoreel leven: al zulke mensen doen dat om 
hun eigen heimelijke doeleinden te bereiken en als u acht op 
hen slaat. eindigt het voor u in tragedie en verdriet. 

·- . 
~· • I· ~ 
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Natuurlijk zult u zo nu en dan met mislukking te kampen 
krijgen wanneer u probeert dit boek toe te passen en toegepast 
U krijgen. U moet hiervan leren en doorgaan. Wie heeft gezegd 
dat de weg effen zou zijn? Hij kan desondanks worden afge. 
legd. Mensen kunnen vallen: dat betekent niet dat ze niet weer 
kuMen opstlwl e01 doorgaan. 

Als u ervoor zorgt de kanten van de weg in acht te nemen, 
kunt u niet ver verkeerd gaan. Ware op,.inding, geluk en 
'v'feUgde komen door andere dingen. niet dcor gebroken level\!. 

Ala u anderen ertoe !runt brengen de weg te volgen, zult u 
zelf VTij genoeg zijn om UU'lf een l:.ans te ge•-en te ontdekken 
wat echtgeluk l.s. 

De weg naar bet geluk is een snelle ·weg 
voor diegenen die weten waar de kanten 
zijn. 

U bent de chauffeur. 

Het ga u goed. 
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''MET 
SCIENTOLOGY 
KUNT U HET 
WAARSCHIJNLIJK 

OVERLEVEN '' 
- L. Ron Hubbard 
All About Radiation 

MAAK KENNIS MET DE OORSPRONKELIJKE 
ONDERZOEKS-GEGEVENS· DIE DEEL ZIJN 

GEWORDEN VAN DE NIEUWE REINIGINGS RUNDOWN * 

All About Radialion 
Een be l angrijk handboek 

o ver het leven in ons atoom
tijdoerk - All About Rad i at ion 
- (Al l es Over Stra l ing) 
geheten , beschrijft niet al-· 
lee n wat str aling is en wat 
het doet, maar ook wat u er
tegen zou kunnen doen. 

Terwij 1 de meeste "vJcten
schapsrnensen " aan het eind 
van de vijftiger jaren bezi0 
waren e lkaar te overtreffen 
in het rna ken van grotere en 
betere bomMen , hield L . ~on 

Hubbar d zich intensie f bezig 

2 

met onderzoek naar hoe de 
uitwerkingen van cumula tieve 
stralinq v e rminderd konden - . 
worrten en helemaal teniet 
<!e<laan . 
t1(:!d C door de slechter worden
de relatie s tussen de 
nucleaire grootmachten en de 
steeds aanwezige drei ging 
van onveilige kerncentrales , 
i~ er. niet eerdei zo ' n g r ote 
behoefte gE!Weest aan gedegen 
kennis over het l even . 

U hoeft niet zonder deze 
kennis te bli jven.All About 
Radiotien is te bestel l en 
hij de Bockstore van de Kerk . 
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DE SCIENTOLOGY KERK STAA'T 
OPEN VOOR ALLE GEZINDTEN.ALLE 
SCIENTOL0'3EN ZLJN VRIJ lW DE 
RELIGIE VAN HlJN KEUS TE 
BLIJVEN BELIJDEN. 

BELANGRIJK 
\•lees er bij het lezen v<HI d it 
ti jdschrift , of het best.,H1P.L·en 
van Dianetles en Scientology 
heel,heel zeker van, dat u 
nooit voorbij een woord qaat , 
dat u niet volledig begrijpt. 
De enige reden dat ieman<1 een 
studie opgeeft, verward ré\.\kt 
of niet meer kan leren, i~ daL 
hij is voorbi jgegaan aan ~0n 
woord cf ,J.itdrukking diP hij 
niet begreep.Zoek het onbe
grepen woord op, definieer het 
nauwkeurig en ga vervolgens 
verder . 
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De steeds slechter wonh.'nde relaties tussen de nucleaire groot
machten is tegenwoordiCJ het belangrijkste nieuws, evenals het 
toegenomen gebruik van onveilige kerncentrales. 
De bezorgdheid van het publiek over mogelijke atoom-ongelukken 
neemt met de dag toe en de media maken het nog erger. 

Er bestond nooit eerder zo'n grote behoefte aan waarheid en 
aan oplossingen. 
In dit artikel gaat L.Ron Hubbard in op de vooruitgang die iemand 
boeken kan met zijn recente technische doorbraak , de: 

illl ll,ll ll~lllll 

door L.RON 
HUBBf1RD 

---~--------- .... . ···----
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Ik vlil dat Scientologen de 
Derde ~,!c :2ldoorlog overleven. 

Sedf~ rt! het eind van de 
vijftiye r jaren is atoomoorlog 
min of meer ui t het nieuws ver
dwenen als onderwerp. Maar 
daarom is de dreic:Jl.ng ervan nog 
niet afgenomen. F.r is slechts 
C:&n nsychopatische politicus 
nodig, die toegang heeft tot 
de knop van oorlog en vrede. 
Bn tegenwoordig is er een 
dozijn landen met atoombewape
ning. 

Voorts vormt het toegenomen 
gebru i k van atoomenergie voor 
electriciteitsvoorziening 
{zonder dat tevens de juiste 
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technologie en voorzorgsmaat
regelen voor gebruik ervan zijn 
ontwikkeld) een niet-militaire 
bedreiging. 

En vanwege de achteruit9ang 
van de bovenste luchtlagen van 
de planeet door straalvliegtui
gen en vervuilende stoffen, 
wordt jaar na jaar meer zonne
straling doorgelaten naar het 
oppervlak. 

Straling heeft een cumula
tieve uitwerking. En kent,net 
als een engram~ vroeger-soort
gelijke-voorvallen~d:f.e terug
gaan tot een basis-engram~ 
Hoe meer ~emand aan straling 
wordt blootgesteld, des te 
minder weerstand hij heeft en 
des te meer uitwerking de stra
ling op hem heeft. Het andere 
woorden,het bouwt zich op. 

De 'ReiniginCJsrundown heeft 
in de . eerste plaats tot doel 
een eind te maken aan de drugs 
en de gifstoffen die in het 
lichaam zijn opgestapeld,en 
volgens de suksesverhalen die· 
binnenstromen, gebeurt dat in
derdaad. 

E~n van de bestandde l en 
van de Reinigingsrundown is 
nicotinezuur ("niacine") .oe ont
dekkingen die ik in de vijfti
ger jaren met deze vit . .JJnine 
deed,begonnen met haar k l aar
blijkelijke uitwerking op ~en
sen die aan straling hadden 
blootgestaan. Toentertijd wer
den er veel tests gedaan met 
bommen en was men in het alge
meen onderhevig aan straling; 
we hadden geweldig veel pre
clears die bloot hadden gestaan 
aan kernproeven,atoornongelukken, 
en in tenminste één geval, 
materialen die deel hadden uit
gemaakt van een oude atoom
explosie. We werkten eraan deze 
mensen te redden en we slaagden. 

Aangezien straling cumula
tief is,zou men veel minder 
vatbaar zijn voor nieuwe vlagen 
ervan, als men van de cumula
tieve uitwerking ervan bevrijd 
was. Met andere woorden, zodra 
een basis eenmaal uitgewist of 
verholpen is,worden nieuwe 
overeenkomstige voorvallen erg 

5 

L. RON HUBBARD 
Grondlegger 

onbelangrijk.Hoewel men niet 
geheel inunuun wordt voor nieuwe 
voorvallen,wordt men er veel 
minder door beïnvloed • 

Geheel los van de lichame
lijke opleving die men ervaart 
tijdens de Reinigingsrundown, 
wanneer men deze korrekt en vol
ledig doe t, is er nog het bij
komstige voordeel dat toekomstige 
blootstelling aan straling 
minder gevolgen heeft. 

De rnensen van tegenwoordig, 
die bestookt worden door de 
radioaktieve neerslag van kern
reaktors en de stral·ing vanwege 
verminderde atmosferische be
scherming, zullen veel eerder 
slachtoffer worden ten tijde 
van een atoomoorlog.De cumula
tieve uitwerking van straling 
heeft hen voorbereid op een 
snellé dood in de aatMez1gneid 
van zware radioaktieve neerslag. 

Dit brengt ons tot de inte
ressante waarschijnlijkheid, dat 
degenen die een volledige en 
afgeronde Reinigingsrundown 
ged~an hebben in leven zullen 
blijven, en anderen die minder 
gelukki0 zijn, niet. 

En dat leidt tot de inter
essante-mogelijkheid, dat alleen 

(Wordt vervolgd op bl?. • 



DIANETICS' t~ û()RLOG 
DOOR L.RON HUBBAnn 

( Gedeelten uit Dianetles :De Moderne Wetenschap van Mentale Gezondheid) 

De konflikten tussen maatschaapij
en en naties onderling, heeft 
vele oorzaken,die alle min of 
meer irrationeel zijn. 

Tot nu toe kon een natie geen 
ander middel gebruiken dan ÇJewelct 
wanneer zij kwam te staan tegen
over een natie die gek \-las 
geworden._Vervolgens werden beide 
naties gek, als gevolg van de . * besmetting van aberratie. Geen 
enkele natie heeft een oorlog 
ooit volledig gewonnen . Geen 
natie heeft ooit in iaa1:$te in
stantie gezegevierd door wapen
geweld. Geen natie wendde ooit 
een oorlog af door te dreiqen of 
haar defensie te tonen. 

De mens wordt nu vanwege 
steeds toenemen<lu haat, CJ(!kon
fronteerd met waoens, die zo 
krachtig zijn dat de mens zelf 
van de aardbodem weggevaagd kan 
worden.Er is geen oroblcem om 
deze wanens onder kontrol e t e 
houden. Ze ex!)loderen wanneer en 
waar de mens ze wil la t<>n €'Xolo
deren. Het probleem lint in rle 
kontrole van de mens. 

Er bestaat vandaan de daq in 
de wereld geen nationaal nroblcem 
dat niet door rede alleen opgelost 
kan worden. 

De boer in Io\..ta heeft qcen 
ruzie met de winkelier in St~ L in 

grad.Degenen die zeggen da t zulke 
ruzies bestaan, liegen. 

"De geschiedenis L > e:(;n \vt:d
loo~ geworden tussen Dian~~ic~ 
en een katastrophe.Diane tics zal 
winnen als genoeg mensen bijtijds 
worden wakker geschud om het t•? 
begrijpen." F. L. Schuman, l'lf!vl York 

Times Book Pev i ev:, 
AU')US t 6, 1 ~I Sil . 

TE BESTEllEN BIJ OE HOOKSTORE 

DIANETICS 

Er zijn geen internationale 
kwes t: i. es c'l il~ niet met vreedzame 
middelen kunnen worden opqelost; 
nie t met een supra-nationale re
gering, maar in termen van verstand. 

Dianetles houdt zich bezig met 
0r:-;_·}.c,.J omdat er in feite een wed
loop aan de gang is tussen de 
wetenschap van het verstand en de 
atoombom. Misschien zal er niet 
eens een toekomstige generatie 
zijn die zal weten welke van de 
twee won. 

Er is een hoger,een heter doel, 
een roemrijker overwinning dan 
totaal verwoeste steden en door 
straling verbrande doden. Er is 
vrijheid, qeluk en overvloed en 
een heel universum om te winnen. 

\•Tat. kan de mens veroveren 7 

Hij verliest als hij de mens ver
overt. Hij wint wanneer hij zijn 
ang.sten overwint en dan de sterren 

V(~rovert. --~~g 
-- ··.·t · ..... ~_ .. 7J-ct:N• ..._. . •·•-... ~ 
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Nog een 
onderscheiding 
voor de grond
legger van 
Dianetics en 
Scientology . 

" Ter Ere van de Fi lo:; oo f e n Oovoeder L.Ho n Hub ba rd" 
(Onderschrift in het Italiaans) . 

L.Ron Hubbard is onlangs door het Hoofd van de Afdeling 

• • 
• 
• • • 
• 
• 
• • 
• • 
• • 
• 
• 
• 
• • 
• • 
• • 
• 
• 
• 
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-Kultuur van Lombardi ie in Italiê, Profes s or Sandro Fontana, · • - . 

onder sche i den als fi losoof en opvoedkundige.De o nde rscheiding, • 

een zeer indrukwekkende , bewerkte metalen p l aat , ingebouwd in 

een blauw, met zachte slof bek l eed omhulsel , symboliseert een 

belangrijke gebeur t~nis in de gescl)iedenis van Lombardije . 

Lombardije is één van de 19 provincies of distrikten van 

Italiê , die de steden Milaan,Brescia , Bergamo , Como ,Pavia, 

Sondrio,Mantova,varese en Cremona omvat . 

De onderscheidinq werd in naam van Ron i n on~vangst,ge

nomen door Diana Hubbard -Horwich bij gelegenheid -_van haar 

bezoek aan tUlaan, \'iaar zij een pianoconcert qaf. De Presi

dent van het Hubbard Dianetics Instituut , die het concert 

bijwoonde, bood de onderscheiding aan en gaf daarbij een uit

leg van de betekenis van de historiscpe afbeelding O? de 

plaat. Diana nam de plaat met dank en waardering namens haar 

vader in ontvangst, onder daverend applaus v an de aanwezigen. 

* * * * 
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HET IS ALS EEN 
REINIGENDE STROOM 
VAN ZUIVER BRONWATER 
RON'S NIEUWE 

REINIGINGS 
RUNDOWN! 

!: :·· 
;; . ... . 
:-"''. ·' 
,; ( .·· .. 

In de huidige maatschappij die 
zich zo zeer op de chemie .heeft ge
ori~nteerd ,is het meest destruktieve 
e l ement drugs . Drugs werken belem-

. merend en\i'e'rtragnnd op ttt~t. maken 
van vorderingen door auditing. 

Recent onderzoek van Ron toonde 
aan . dat niet a lleen LSO , maar ook an
dere chemische vergiften" en toxines . 
preservatieven.pesticieden etc ., 
evena l s meclische drugs en een lange 
lijst van drugs die op straat ver
handeld worden (Angel Oust. herorne, 
marihuar.a etc .) zich in de weefsels 
vas tzettuil en jarenlang i n het 
lichaam blij ven . 

Ron ' s l?.atste doorbraak, de Rei
ni~I,ings Fhmdown, opent - :als een 
reinigencJr. s troom - de Wl?.g naar een 
nieuwe v'italiteit en enefr gie , en vol 
ledig8. ort imale winst voor wie 
geaudit8nrd word t . 

"Oe n ·~ i niginf.:f· Ru ndown heeft in Cl8 

oen;tn p l. <J,Jts tot do~;'l a ·~ te reken(W• 
::;P.\. cle rl r •,gs en cle gifstoffen die 
zich in ne t lichaam hebben opgehoopt. 
T P. oordelen naar de suksesverhalen 
doet het dat inderdaad " Jaldus Ron. 

"En w.::1nneer mer. de Reinigii1gs 
Rundown korrekt en voll~dig doet~ komt 
e r nog het voordeel bij: dat toekom
stige bloot.stelling aan ~'straling 
minder gevolgen heeft",ioals Ron in 
dit blad uiteenzet in het artikel 
"Reinigings Rundown en AtoomoorlogN . 

Maak kennis met de krachtgevende 
verfrissing die deze niÈÎuwe rundown 
geeft . · :.:: , 

Het is onmisbaar voot iedere · . 
Scientoloog - . en voor iedereen op 
de::ze planeet . ;·. (.' ·· ' .. ·r . ·- . 

. · :;: 

N~EI'1 KOUTAKT OP f·1ET OE REGISTRAR EN 

SPREEK AF WANNEER U MET' OE REINIGINGS 

RUNOOW~·l \.JIL T BEGINNEN . ,; 
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g **********************•••••••*••······~······························••! g 
& ···8UCC1$l~N ···8UCC~t:N··· ; :;> ! 
r) ;~ '; - ~· . ~ __ , 
~ .. ;•, 'i ~~: · ·. ~ .. . !· 

~ . :.<':i:~·:{· . ' -~ . 
~ Dit is een geweldig<:~ rundown .ue t is alsof ik een lichaam ;·heb :. · ~ · ., · ' 
~ van een pasgeboren baby, helemaal schoon. Als je avonturen '(: ' · ~ : -~~ 
!( wilt beleven en barriéres wilt nemen, dan moet je dit doen:~( - . · ~ - · ,., 
; Het vereist heel wat moed om de dingen die komen gewoon · te 1'';-:i · · g ;, - )~ 
'I)- nemen zoals ze komen, maar het is de moei te waard. · '. f.;!: {· . ·. ·. i) · · ~ -
"!)- Je merkt dat de troep je lichaam uitdamr;>t.En dan die. verd~i- ; -J:f . _;~-{~ 
-Q velde straling: op een geqeven mo!!lent voelde ik duidelijJ(f' · · -J:f · ·" 
~ de straling op mijn hoofd,di€~ ik ooit eens als · ' · ,_,': ,:·:~ -~ : ~ . ?t~ 
~ kind Çfehad heb, en dat is nu helemaal foetsj ie. Q- · ' ·~ '' 
~ Ik kan er teqenaan rne t mijn 1 ie haam. -(f . -.. }~ 
-(t Heel veel dank aan Ron. -J:f · ·· ::.:·!:! 
~ ·· Lidy Stut, arts. Reinigings Rundown. ·g.··. '- :-:.:~·i 

~ , o ~B 
' - ~ r ~ ~ Dit is iets wat ik eigenlijk altijd gemist ._: (f"· · 

g ~~~ o~~ !~~=~~o~~~~~n;~~n H~~t r~~~~~!~t b~~ ·.,· g }1i 
~ ·vdertbilukf fehnd. I kbheb werke ~ ~ j k hfe t qd. evoel .. . -(1- · ..• ~ :~-'.• .·•.-_.r.,:~·: 
~ · a . se oon en,en om een o · an ere -Q- ·· -~ 

0 .reden kan ik mijn omgeving beter behan-
~ Cdelen •. Qok heb ik veel realisaties gehad ·· > ):A 
O ' 'op · het·:·.buiten ·het lichaam treden en .: i\~§ 
g ':het .. ver.'schil t':lssen Thetan en lichaam. .::' ;··!.·. ;_~_~.'~t_,:,: 
0 .. }<~r ~om :groots . · . 
0 ~: WiJT\ Vos, Reinig~ ngs Rundown . · --~ ; .§ 
~ . . ·. --~ . ':_!~~~~ 
g : v~ndaag, m'n derde daq op deze ;l+ 
~ n1euwe · rundovm en "de dingen qe
O~beuren ~~ " . Zo ben ik nu bezig om 
~ ".overmat,~ge zonnebrand van jaren 
0 · , geleden ~ te verwerken. Het is 
g :.verbaz~ngwekkendom te zien hoe 
o1het . terugkeert~ met "onver
~ ·')::>rarid_e .'~huid op ' de -plaats waar 
~ '~mijn zwembroek heeft gezeten. · 
g;verde~ ~keren allerhand~ drug
~~ervar1~gen terug,raak 1k 
0 ~Y'liters:~vocht kwijt, voel ik 
-(f me elke ·daa vermoeid maar 
o·-~. zeer voldaán . . 
!i ~: compli~enten áan Lidy die 
~thet · een en ander voortref
~~~elijk {begeleidt. 
~ ·. · . · Loek Hopstaken, 
i) .' · .. . Re;nigings Rundown. 

0 ··· ~-i:)- · ,:' . . 

i) + 
i)-. ;~ 

.g.. . . . . . ' ->~.':_ :;!:· ··:--- : ·' "' i} _;:;.;·.: 

o . •******T************.*************************************~·~t~~~!~~~~~·~· .;- ~, ,_(;(~ % ~r,H}~i:t~Or.B)i:t~~~ 00-l';'Q-~éO i)-~i)'Q-~O~(H',cQ- O~~Oi)i)Q-i)~i;t~Q:O~~O~:i>.: ~ :)~ 

~ . , ; ,_. :.i~ .. ~t,L.t' ... . ~- ,i .. . . . . a . • .. · . . . :2 .... 1iit::~.J::f:~··;!~ 



vraag t.Hoe ben· je met Scientology in 
a~nraking ·~ekomen ? 

Lidy: Ik had een vriend die ~~t Diane
tics bezig was en al auditeer.de.Ik 
raakte geïnteresseerd in waarom hij 
altijd naar Amsterdam ÇTing en heb toen 
eens een keer bij hem een boekje uit 
de kast gepakt,want hij vertelde niet 
zoveel.Van het boekje snapte ik vcrder 
ook niet veel , maar ik bleef nieuws
gierig, misschien omdat hij niks ver
telde. Na een jaartje dacht ik:"Ik ga 
naar Amsterdam en dan zoek ik het zelf 
wel uit." Toen ben ik hier binnenCJe
stapt - in het gebouw aan de Singel
en heb gezegd: "Ik kom hi.er de kolllmu
nikatie- kursus doen." Ik heh toen ook 
nog de I.Q - en PersoonlijkheidstP.st 
l)edaan. Ik werd heel qned or.t:van')en er. 
het was erg leuk. 

Vraag 2: Hoe is je leven veranderd 
nadat je met Scientolo']Y in 

aanraking bent gekomen ? 
Lidy: Nadat ik de kommunikatie kursus 
had gedaan merkte ik wel d.'lt H: meP.r 
op mijn gemak met mensen om<J i.r·,g . Tk 
merkte dat ik mensen liet uitpraten 
en hen meer aankeek. Ik hen ü~mancl die 
gauw zijn woordje klaar heeft en tils 
ik denk dat iemand iets ga~t zeg~en, 
dan vul ik dat al voor hem in.Dat. ver
anderde dus. 

Verder was ik bezig met mijn 
studie voor arts (m dnar br-;n ik Clû
woon mee doorgegaan. 
Tijdens mijn studie realise 0r.de mij 
dat alleen maar met htèt Uci'\aëtm ht~Zi'] 

zijn niet dat was ':T<tt H: r! ~ ~!enU. j k 

wilde.Ik wilde meer ~~ andnre kant op , 
de psychosomatische. Toen il: het h.)ek 
E>ianetics gelezen had dacht: ik: "Dat 
is de oplossing" . In mijn studiP. w~s 

- ------------·-' " • "----
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Clear 
Auditor 

Arts 

het namelijk nogal onduidelijk wat er 
van bekend was. 
Ongeveer bij mijn Sde studiejaar maak
t<~ ik het plan om in ieder geval de 
Oianetics kursus te doen. Ik wilde 
Dianetics en Scientology gaan inpassen 
in mijn beroep als arts, dat was voor 
mij duidelijk. 
Ik besloot dus de psychosomatische 
kant uit tt:~ qaan. Dé grote verandering 
kwam ei9enlijk toen ik mij tijdens 
miin huisartsenjaren realiseerde, dat 
Oianetics <~n Scientology zich moeilijk 
laten kombineren met zo'n medisch vak. 
Ik.zat op mijn Dianetics internship* 
en realiseordc me dat er eigenl ijk 
manr één TJkltüer was om mensen werkelijk 
t·e hPlpen en dat was Dianetles en 
Scientolo~y toepassen en a l s er 
medi se he p:r<"Jb) emen zijn, dan moeten de 
~!nsen nn~r iemand gaan die de zaak 
medisch bekijkt. Ik besloot toen van de 
ene dag op de andere om du3 niet meer 
étrts te zijn. Ik hd) toen twee banen 
die ik aancJt~boden had gekregen, op de
zelfde~ da<J itfgebel<l en heb op dezelfde 
da<J noq c• :n stafkontrakt getekend. Van 
rle nne dari of> de alldc?.re wes ik auditor 
in olaats vnn arts. 

8uit:en de vrienden die ik al 
ll<id, kre(,q ik een andere vriendenkrin•J, 
rn~nsen hi i ~ie ik mij op mijn gemak 
·.;oelck en cUe me begrepen. 

[11)n r door te gaan met Sciento
loiJy kri j •J je natuurlijk een heleboel 
ker.n is ov."r jezelf en andere mensen 
0 n dd t m;: f:lk t je vee 1 zekerder over ec·n 
h(~ l !"!bOel d l.niJen in het leven. Bijvoor
! :::E' l d IH' t'. ~ ; terven van mensen; iets dë~ t 

t i ·jtkns ::r,'n artsc·njaar toch moeilijk 
ligt,wor~r zoveel gemakkelijker te 
beqr Lj~en. Ook het. omiJaan met kleine 
i: 1.nckr.en i_o; veel <remakkelijker. 

------- -------~·--------
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Je krijgt naast de zekerheid ook 
inzicht in hoe de dingen van het leven 
in <.>lkaar passen. Ik geloof dus dat 
mijn leven vooral veranderd i s door 
kennis te verryaren. 
Ik heb ook het gevoel dat het sociale 
vernisje gaat verdwijnen en dat je 
ei<J~n zelf meer naar boven kom t . Dat 
is ook wel een plezierig gevoel. 

V~-~'..<L.1_: Hoe gebruik je Scientology 
in je huidige leven ? 

!·l_dy_: Ik probeer een betere af fin i te i14 
r.ea J i te i t en kommunikatie met m~msen 

t.e hebben . Ik kijk meer met de instel
U.nq van :"\'lat is de reali telt. die 
we qemeenschappelijk hebben ?"Ik voor 
mij zie in het dagelijks leven, bij
voorheeld in de omgan9 met ouders , dai.. 
l1et ontzettend belangrijk is om die 
r.c.:~.liteit gemeenschappelijk t e houden 
en dan komt de rest vanzelf. 
noo.r.dat je dat weet als scientolooq, 
kun je het ook toepassen. Ik hd> no~! 
vri<mden van vroeger waarmee i}: het 
kon t akt niet wil verliezen en ik. merk 
dat het dan echt belangrijk is dat je 
vooral niet teveel over Scientology 
nrai-l t en zorgt dat je samen een reali
teit behoudt. 
Verder gebruik ik Scientology na tuur
lijk voor mijn eerste dynamiek. Ik 
ben Clear en weet dus dat ik d e pro
blemen aan kan pakken. Dat do0 ik 
dan ook en dat is een enorme winst. 

Je past natuurlijk ook je TH 's 
toe,waardoor het gemakkelijker wordt 
om met andere mensen om te gaan. Je 
kunt zien dat als je bij mensen bent, 
je goed kunt luisteren en dingen naar 
voren kunt halen.Je past gewoor. je 
kennis en ervaring als auditor toe. 
Dat gaat vrij ongemerkt. Je merkt dat 
mensen gemakkelijker iets vertnl len, 
dat mensen toch iets blijer zijn als 
toen je binnenkwam. Aan zulke dingen 
merk je dat je Scientology toepast. 

Verder kun je heel gauw zü~n 

wanneer iemand iets met jou be,~ft,een 
ARC-breuk*of zo,terwijl je het vroeger 
niet in de gaten zou hebben. Je kunt 
de persoon er dan gewoon naar vragen. 

Wat ik dus zie is dat het waarne
men van dat wat er is, enorm vooruit 
is gegaan, waardoor je sneller met 
mensen to- the-point komt.Je hebt snel
ler op tafel wat er op tafel moet ko
men. Door het één en ander is het 
wel plezieriger om met mensen om te 
gaan . • 
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Vraaq _~: Wat zou je adviseren aan ie-
mand die pas begint met 

Scient ology ? 
Lidy: Praat niet teveel met mensen 
over Scientology maar ga zelf een 
kursus doen en ga zelf een boek lezen. 
Kijk of het waar is voor jou en pas 

-het dan toe.Maar ga er vooral niet 
teveel over vragen aan mensen.Want 
dan krijg je de mening van anderen en 
dat is niet qoed.Als je het doet kun 
je zelf uitmaken of het goed is voor 
jou. 

Vraag 5: Je hebt de Reinigings Rundown 
gedaan.wat zijn je bevindingen daar- · 
mee? 
J.i.d:!= Ik heb altijd het gevoel gehad 
dat -je stoffen in je lichaam hebt die 
er niet in horen te zitten en ik wist 
dat 7.1? zich in het vetweefsel ophiel
den. Ik wist dat LSD hetzelfde deed en 
dat je het via het Zweetprogramma 
eruit kon wcrken.Ik had al een tijdje 
het idee: "Dat moet ik maar eens gaan 
doen." Toen kwam als bevestiging de 
Rcini(J ings Kundown uit die duidelijk 
maakte dat het wenselijk is dat ieder
een zo'n proqramma doet. Ik vond het 
erg leuk orn bevestiqd te zien wat ik 
al dacht.Ik heb het ook naar Ron ge
schreven. 

\-Jat ik tijdens de rundown ervaren 
heb is , dat ik in het begin een paar 
dagen e rq sloom werd en ik had het 
gevoel dat het kwam van verdovingen 
die ik vroege r had gehad ,bi jvoorbeeld 
bij de tandarts en bij narcose. 
Ik kreeg ook wat emoties die misschien 
onderdrukt waren, ongewenste emoties 
die er gewoon uit kwamen.En het was 
goed dat dat gebeurde.··· . ' 
Van stralin~ heb ik ervaren dat .ik op 
een gegeven moment een enorme tinte
ling en prikkeling kreeg boven in mijn 
achterhoofd. En ik dacht :"Wat kan dat 
toch zijn ? Toen realiseerde ik mij 
dat ik als kind daar bestraling heb 
gehad. Het was erg leuk om dat te 
zien. 
Wat ik aan het einde ervaarde,was dat 
ik or een gegeven moment iedere cel 
in mijn lichaam kon voelen leven. 

Het is inderdaad een levendig ge
voel dat je je lichaam helemaal, tot 
in de spitsen van je tenen kunt voe
len, dat zo'n lichaam helemaal lekker 
schoon en tintelend fris is. 

Nu, weken later, kan ik nog steeds 
aan mijn huid zien dat het er fris 



uitziet. I k heb ook het gevoel dat je 
meer in het hier en nu bent en dat je 
duidelijk voelt dat het lichaam schoon 
is en dat je het vermogen h eb t om het 
zo te houden. 

Verder weet ik dat een heleboel 
s t raling uit mijn l ichaam weg is. Ik 
kreeg op een gegeven moment ook duide·· 
lijk de verschijnselen die medisch 
bekend zijn als horende bij een t e 
grote dosis straling; bijvoorbeeld ik 
werd r ood,had een prikkelende huid etc . 
Die verschijnselen kwamen o p en v er
dwenen ook weer . 

Het is plezierig om te wnten dat 
je nu beter tegen straling kunt. ll0t 
maakt je gewoon wat rus tige r m. b . t. 
die toestanden· met atoom- en kl~rnener
gie , radioactief afval e.d . 
Maar ook wordt je hewust van de nood
zaak om daaraan een halt toe te roe~en; 
hoe dan ook. Misschien niet voor jezelf 
maar zeker voor generaties na jou. 
Ik ben ook direkt in het boekj e All 
About Radiation,begonnen . 

Verder kan ik er niet zoveel over 
zeggen .Het is iets dat je moet doen . 
Het gevoel dat elke cel in je lichaam 
leeft, moet je gewoon ervaren en dan 
weet je wat het is. 

Vraag 6:Wat wil je verder no1 v e rte llen? 
Lidy: Ik zou ieder een Hillcn zeggen: 
" Begin, en vindt ui. t '"at voor gebie
den er in Dianetics en Scientology 
zijn, die interessant zijn voor j ou . 
i 

De e ne persoon is geinteresseerd in 
management, een ander in kinderen , 
in zijn lichaam, in auditing of iets 
anders . E.l" .i.s voor iedereen wel wat te 
vinden. 

WORDT STAFLID 

Het is mogelijk om met 
zelfver trouwen samen 
met anderen te werken . 

Het is mogelijk een 
technologie te kennen, 
waarmee a lle rlei situ
atiE!s definitief en goed 
opgc lost kunnen vvoreien. 

Het is mogelijk om 
san•en te werken n aar 
e'ën doel, een gezonde 
pla n eet, zonder oorlog. 

HELP MEE 
U kunt a lle inlichtingen 
krijgen bij onze Afdeling 
voor Personeelszaken. 
Tel: 020-250999 

HOE KUNT U MET ONS IN KONTAKT KOMEN? 

Anne- Morie Barbier, correspondente 
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Schrijf of bel onze 
L ETTER REGISTRAR (zie 
f o to) , Zij is er om u a lte 
inlichtingen te geven die u 
wilt hebben , over 
Scientology Services of over 
bijna e l k aspekt in Sciento
l ooy. 
Zij hoort graag iets van u en 
ove r uw plannen met Sciento
loqy. 

H!-ó·t adres wëlarop u kunt 
schr'ijven s taat op blz. 3 
U kunt ook bellen: 

020-226101 

, ··-~-·--.--.cw.~~·-...., ,_Wi!IA-.:a..-. • .... ·· 4'111'• • · ..,1!1t\ <I":Jlf' 



.... ....... 

Beter 
dan een 
Encyclopedie 

----·------------------

What is Scientology? 
vertelt u hoe u kunt voortbestaan in een 
wereld vol problemen . 

In de onrust en verwarring van 
onze moderne wereld , stellen steeds 
meer mensen vragen over de snelst 
groeiende Zelf-verbeterings-beweging 
ter wereld- Scientology. 

Dit boek is het meest volledige 
en gemakkelijk te begrijpen boek dat 
ooit is samengesteld over het onder
werp Scientology . Dit boek laat u zien 
hoe miljoenen een beter leven kunnen 
leiden dank zij Scientology . 

137 kleurenfoto's en schilderingen 
over Scientology en van het leven van 
Ron. 

Alle mogelijkheden die er i.n 
Scientology zijn met betrekking tot 
oplei ding t?n auditing en d€! sukses
sen die men daarmee q(~haald heeft. 

De services van Scientology met 
betrekking tot de maatschappij; 
onderwijs , mensenrechten, mi~daad- en 
drug~ehabilitatie , met volledige 
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verslagen over de effektiviteit van 
deze programma's . 

Alle mogel_ijke vragen over '1! 
Scientology, voll_edige beantwoord . 

Alle mogelijke tabellen en cijfer s 
ove r de groei,de organisaties , de 
geschiedenis, de konflikten,de over
winningen. 

Zeven jaar werk van samenstellen, 
tientallen die een bijdr age geleve r d 

- hebben, 1350 aparte onderwerpen,464 
grote pagina ' s vol gegevens. 

zorg dat u een exemplaar krijgt 
van What is Scientology en neem er 
ook een paar voor uw vrienden. Laat 
ze daarmee zien hoe ze door Sciento
logy beter kunnen voortbestaan. 
U kunt het boek vandaag nog bij de 
Bockstore van de kerk bestellen. 



L. Rgn Hubbard, grondlegger 

U KUNT L.RON HUBBARD SCIIHIJ

VEN OVER U\<7 ERVARINGEN F.N 

MENINGEN MET BETREKKING TOT 

SCIENTOLOGY.UW INFOill1ATI E IS 

VAN BELANG VOOR HET AANBREN

GEN VAN VERBETERINGEN t·7J\AR 

NODIG EN GEWENST . U KUN'l' HE~1 

OOK SCHRIJVEN OVER U~ VORDE

RINGEN MET DE REINIGINGS 

RUNDOWN. 

U kunt uw communicatie aan Ron richten 
aan één van deze adressen. 

Internationaal adres : 
L. Ron Hubbard 
c/o LRH Personal Secretary 
Saint Hili Manor 
East Grinstead 
Sussex 
England RH19 4JY 

Continentaal adres : 
L. Ron Hubbard 
c/o FOLO Europe 
Saxogade 78-82 
1662 Copenhagen V 
Denmark 

Nederlands adres: 
L. Ron Hubbard 
p/a Scientology Kerk Amsterdam 
Nieuwezijds Voorburgwal 312 
1012 RV Amsterdam 

_____________ ..,._ .......... ~ . __ "_ ... .. .. -................... .. 
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Doorbreek de barrières 
die uw voortbestaan 

belemmeren ! 
EEN VOLGENDE STAP NAAR 
GEESTELIJKE VRIJHEID 

Het het. uitbrengen van de 
Reinigingsrundowr, is de weg vrij 
voor i edere scientoloog, om a f 
t e rekenen met dE! uitwerking van 
drugs en s traling uit het ver
l eden en o m opti nwle winst t e 
halen uit. audi t iug . 

Er zijn f aktoren die uw na 
tuurlij kv in t e ll i.gentie e n 
bükwaamh(~den in de weg staan . u 
kunt daárvan worden bev:t:i j d en 
helemaa l uzelf zijn . 

Oiam:tl.cs* van het Nieuwe Tijd
pe:t·k ma<.k t een ei n d aan ongewens
t<~ p ijn c·n, sensaties, psycho
somatisc he moeilij kheden en aan 
onhekwnamheid . Diane tics werkt ook 
sneller en effektiever dan het 
ooit gedao n heeft . 

He t 00fixeerd zi jn van de aan
dach t en van de umoties op 
bë paa l d c qebiedeu wordt door 
D:i.aneti c:f; van het Nieuwe Tijdperk 
to.miet qcdaan ,waardoor u van het 
.h~ven kunt: genieten als een gelu k-
kiel en q.-:.:r.ond indiv.i.du . 

Sci c·nt·olog y Graden Anèli -
t i. n<J ri<·ht zich op specifieke 

cJ,!h:i cdt: n '-'fi n het 1 ~.,ven d ie meest
al. pror..J , .,,Je n veroorzake~·\ . 

Er j:.ijfl ,. ;_ jf Grël : l,~ n van Re vrij
din•J : C r., d d 0 - t~o111mnnikatie , 

Guwd J - Pr ohl e111en , Graad II -
Vt:!rli.cl!l: i.ng,Graad III - Vrijheid, 
Gcaad JV Bekwaamheid . 

Neem kontak t o p met de Regis
t:rar.. 

Zorg ervoor dat u 
Dianetics en Scientology 

auditing krijgt ! 

. .. ---- -;·· ·~ ~.-~., ...., ... " .- - - -'!'00....,._ .... _. . . . 
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(Vervolg van het a t: tikel er- b lz ~i} 

Scientologen zuJ len functionerc~!1 
in gebieden die tijdens een 
atoomoorlog te lijden IH:·bbPn 

aa n een 11ieuwc dosis hebben 
l>J.uot<_;c~~L.aan weer een kort 
qebruik v an nicotinezuur. En 
~aLuu r li jk enige auditing~ 

van zware radioaktiev0 st~aling. 
Ook zul l en ze weten ho~ ze 

kunnen herstellen wannee r ze 
-~ ~-

__.c:. 

Woordenlijst 
~.!!~: ted~te , r...,i : ~ i.nt.f v a n r ,'lt.i f)ll;Jl 1 tt•i t • . Ju Pi au•!t, c!: •'~·u:vat d it p:oychcsen, 
neur osP.n, dwangvoor· ·~t .. l l i n9t.-H f"fl v•.~rd,· in·.JiWJ••r~ •:all ~lit• ~-..-. ..,rten en 
k la~.:if1~aties . 

L. Ron Hubbard 

AHC- f\Rr-:UK:een olot.st•l,uqe v.-.rminr)pr i,nq V-til ,~.,~ •H~n t'r••uk i n :1fftnltP.it, rt-alitelt 
ê-;t-ko~;;;ikatie ~t. ,:. f ten opzichte '>litll it-m;'lfl•J ,,f iPts. 

~~~~~:e..:-n :.•rocc!; wan rb lj ·Jto· f"lf'-·•·Ic~;,r it. h -:,• t "" t·lijf t. P.U 7i. c h in 
herinnerln9 brenqt \otl .tt. mensen hHm ti ~dt!n5 zijn l f.:\·en lv~bl·•:·n qez#Jc:fÖ of CJ<"tlaan. 

AUOlTrNt;:de t.oepas~inq van Scicnttll(>•JY pro<:c~H:f')on en prnc~,Jurcs op it·tnand door 
~qëlYotlndc audit.c r. 

01\S i t.: STilUY HI\NUAJ.:o~cn hanclbock over st.udie. 

CJISE-IHNST: iemands vorderingen .,n oplevin<J te••CJevol<J'? v11n audi linq. 

DIANE'ru::;:van het. \.ri.<'kl'e llli\ l•loor l " " llous(zicl of verstand) ,dus ,.doo r het 
~d·.;- of '"door hPt. denken"; et-n systeem voor cte analyse,sturir.q en ont.wi.kke
lln<J van het menselijk denken, met technieken va<.•r hP.t v,.rqroten van iemands 
vennoqe n en rationaiH.cit en b<'vrijdinÇJ van dat<Jcne wat. de enige bro n bleek te 
zijn van 4bcrratle<' "" rsychoso..,atl!lchc :tif!kll'n. 
Hel 19SO geintroduC.,<·r<l tDet de publi lc.>tle van lli.Jnet\c!<:Oe Modern .. ~:et.,nschap 

van Hent.1le Gezondh(•i , t, tklOr l ... R?n lh•t•1•il rd. 

DP.UC. RU!lllQWN :een srrie audi tiHn,;tappP.n cUe iem•>nd b rvrijckn van dE:- schadelijke 
;({;'kt~ drugs (•u r.-.cdici jn~n.Tt."vens nncmt h~t: de noodz.\ .. lk weq ze t.n te nemen. 

~: •.~('n moment "c"l ~·l)n ~n (lfcPr· of mindf'r di•·t'#" "ht"wu s' .. ~loost.~i,J'' van het 
het anaJ'/tisch ver:" t. •1'1d, W•lnn-!ror t: t't rP.actit>v~ Vt·n~tenr! f1\ les wa t. het 09 dat 
fDOmCOt Wt\t\ ( Oecmt Jt,tn (ng i ~!tr'-"l't"fl. 

CRJV\Il:~<""n bcra~ldc ,.n duirleliji: om~c-hrev@>n stapiu de rh.·ht.ing van niveau•s van 
qrot.;rr bP.wustheid •·n groter kunnfi'n. 

HOS COURSE: (Hubbard r.=~kwaliflc.-.(' r<i Sct'!ntOI00<J Y.ursu~l . Det.P. kursus is een 
b~k-;;r'ws in dP. r ,on·i •lmentr.lr elnm'l>nten van Sc i E'ntOlO'JY technologie . 

lltrEfUOR IZATION RUtliY>WN: e e n r""'ediE' d iP. ontwcorpr.n i,.; om Prvoor te zorgen dat (Ie 
Pë"VërciP.r qeauditer--;.;)"-k"an wo rdP.n nada t. hij exterl.o r i !ö <I<'':Jaan. 

LIVl NGnP:!l5 REPIIIR: c.,~r: iale -"Urll tinrr - rr<>C:<'!<!öen IJnricht op h<- t behandehm van 
SpeCl,.lf' qebi@den ll i t. het } P.V(>n V<ln de preC}(>Ilr. 

Oll.JEr.t'IVES:S!)eclal<> processen o"' iemand dcoor mi<l<lel v an hot bewegen viln het 
lichaam, het waarnc:-u1cn e n aanrilkP.n vJtn voorwerpen in een ruimte, meer in het 
hier en nu te bren"'<'n. 

PRECI.f.II.P.: iemand diP. door Scl'>"tolo9)' p rocessinq meer ont<.!"'kt over zlch%elf e n 
het leven; iemand d ie geauditeerd wordt. 

Rl.'llt.'OWN !t!~n serie St dos;-cn die lluditJno.-'lkti'?s Pn proccss~n zijn. Ontworpen om 
~êcifielc aspekt .,,.n een ca<"e tP. behandelen en die bel<ende eindverschijn
selen heeft. 

SCIE!TF."li1GY: e en tOf"'l•'J ~Aste rP.li.q leuz e filos?fi.~ r-n tPchno l<>qie voor het oplossen 
van prohle~~~en van clt· •west., h<: t. lev~n ~n h'?t denk•:n; door L.Ron Hubt>arrl ontdekt, 
ont..,lkkeld en qeor<J·>nl!'etord OJ· basis van ?.1 jn .,.-rrlP.re ont<lrkklnqen in Ol anetics . 
Scientoloqy - afkom">t iq van het Latijnse Sclo (wetP.n ) en het. Griekse Logos 
(studie) - betekent "~<~<!tP.n hoe te weten" of "studie van wijsheid" . 

STUDENT HAT: kursu~ w~arin men leert hoe t e studeren. 
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ACHTER DE HORIZON VAN DE HEDENDAAGSE KENNIS 

BEVINDEN ZICH WAAf<HEDEN WAARNAAR U GEZOC HT 

HEBT , MAAR DIE U TO'r NU TOE NIET IIEDT 

GEVONDEN . ............ . 

BRENG EENS EEN BE7.01~KJE AAN DE 8001\STORE: 

VAN DE SCIENTOLOGY KERK ;U KUN'J' ER DE OORSPRONKELIJKE 

LEZING KRIJGEN' VAN L .RON HUBBARO HET DE TITEL : 

@IIJ1~1r©r1©®W · 
ff3:s rn~~rn~crrnrnwrn 

e:::=::::::::::~ ~rn~mJIT~ (OP CASSETTE) 

,.....-----·--·- ·-------------, 
Aankondiging 

Door bij het kopiëren nieuwe 
hulpmiddele n te gebruiken , is de 
kwaliteit van de cassettes sterk 
verbeterd. U kun t L.Ron IIubbard 
nu hore n zoals u h em nog nooit 

~L----::-;-:7",.-l eerder gehoord h ebt , in 
· t_•· Scientology en Effectieve Kennis . .•. 

; t ;. ~ ••• ':. 
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De Nederil&ndor Paul 
Rood Joopl U/d<UU rJJn 
.,Maraloo \'OOr d<t V....d<t' 
- tH 8rodl&b;u.n Jn 
~ li<:btlng 
~OvbJ 

·Nederlander m.· maraton· door B~asschaat 
I 

LOPEN VOOR DE VREDE~ 
BRASSCHAAT- De Ne- ... ...........,...,..oba.Opdle lnl......._.....".m.qo~n eo 

d<trtander Paul Rood, die llltiLOW-. bil ,._.op.._,. ._ ...-... ......._, bewuá "-

zlchz.ol! eon n1J bekend ~· ~ b- ID&II.ea ..,... bua ---.ntwoordo 
Wielrenner DOemt. rende ea em'w te lllllhotd In dco otW&U& A&l. 
cSooc Bcuec:baat In Zijn .).'a- _ - - • leder die cSc.e booc1ac:tw.p ood6t 
ratboa war de Vrede', me& IMIC)6 11a w ebi w ..-knll\z.oulkwtllea:-1 
d<t bedoeling die dag 1lell' NAroboddk....u.r 1D ~ Wat P 111 ....,. doeor 
nog In Mocbelon Ie geraken. w.a beotn dtM.r '=IDald PNoJ AJdw de~~...,. 
liet volgende doel la BOUMI, Rood '- ....U.O oaha-. ZJin ~ 
......,. h.ll Jau1 Luna. eok:reca- embale 1e edlw LuAa '- opr-. · 
N·lf'lneruJ ftll de NATO. k..,_ 
werut Ie ontmoec.n. PaW Rood 1aa4 l:loCill loll a:IID 
Omopa.qoiDArllerden~ -~-de.-..-n-: 

r. ont...._unc • ~ ~~a&nMOioooo(l.~ • 
...... loojX ....... Rood .u. • .sa. dl• .... Dlol ~ 

ws-na.. ......,. 'OW1uld1 ~- b 
.....-d ""' ..... ~-....ond ___,..r_ .. 

In bot oommuruq"' .s.t ..n • 
de .W..a. de ~ ... 
de N~ ....,._. ~ 
W<>rdl. l!<:.ht hal Rood z~~n ai!Ue 

op de ~ m&Qiet - · .Ik 
denk dU Llr. IJMt ID.liD ÛlM. de i"' 
....-,. ...... de~ 
..... de_..~ ... n. 
pnWOC><'Itl&-
t.o~ ..... -

die.......,. wlllea.lll'---.~ 
cnootllJju tlldeG ._...,. ea wa~ 
Ik,._.., 1-..b. Ie dal -.ct de 

IOeMand ....... ~
- ~twoordelllkhRd .. ( 
peDMil. Nu kan te Je .r."..._., " 
watkan Llr. ...... doeG? Dl 'fOnd d 

... boel """'* ancwoord In .de ; 
- ....... - ... ui(' .... wwt. -
..,... L 1\oa Hubt>&nl Hij rooct• 
ZA>If. &la - ai'Uw-oond loelo.ljk\ 
Wlntljl-~-die 
de~--"'*
- leC.a """"'- ..tra alla _,_ die 
.....unc~t.doetm«tt 
leC.a. 

lli: 1.0 "Nol\ ~ ..,..,.. 
8..,...., om de NATO. deN«<«· ....,_.._.,..en"-1\uMen ', 
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Riskant 
,.,Wassen, knippen, · föhnen, 

een rlskante zaak", aldus HVV 
van 22·12. 

Het is net zo rlskant afs HVV 
lezen: ·ook daar :7.1Jn mensen be· 
zig die hun vak niet versta'ln. 
Als men een dergelijk onder
zoek doet moet men vooraf wel 
eerst goed weten waar men de 
resultaten vakkundig kan la· 
ten beoordelen. De enige In· 
stant!t: die rechtsgeldige diplo· 
ma's <1ltgeeft Is de SEP (Stkh· 
ting Examen en Proeven ) te 
Utrecht. 

Hoewel ik niet bij het onder
zoek was betrokken vraag Ik 
mij ule kapper en als lezer van 
HVV wel af wat het nut b van 
zo'n artikel. Hiermee w ot·clt 
een stel hardwm:kende mcn~cn 
gedupeerd en blootgesteld aan 
ongezonde kritiek. (Het gt·na 
van de behandelde mensen 
was Immers tevreden?) 

De kans dat door dit iirtll<cl 
nog meer mensen de thuiskap
per opzoeken is zeer groot. Ge
·volg daarvan zal zijn dat nog 
meer kappcrsb<!<.llenden werk· 
loos worden. 

Dat' kan van een krant nis 
HVV toch niet de bedc•cling 
zijn? Het kappersv.ak Is c~n 
vak waarin nog hard gewct·M 
wordt, óók door de werkt~c
vers: 60 uur en meer Is niet on
gewoon. Ze moéten vaak wd, 
om dt~ kosten en lasten te del<· 
ken. (Misschien zit dáár een 
artl kei in!) 

Ik vind het daarom 1.ccr 
zwak om mensen die hun wrrk 
naar beste kunnen doen, op de
ze .manier aan te vallen. 

HV\' schrijft toch ook niet 
dat arbeiders, bij grote bedrij
ven als RSV, RDM enz., die · 
failliet gaan, hun werk niet 
goed doen of dat zij niet aardig 
zijn voor hun opdrachtgever? 

Het .artikel Is afkomstig van 
de sociaal-economische redac
tie van HVV. Ik vind het arti
kel a·soclaal en economisch 
van geen enkel nut. 

Tien van de elf proc!pcrso· 
nen waren tevreden. Da<Lrom, 
wat uw jury bdreft: daar zet 
Ik een groot vraagteken bij. 
H. S.TSANG, 
Rotterdam 

Hubbard leeft! 
Het hele vcrhaal over Scicn· 

tologie (HVV 22·12) heeft als 
rode draad als zou L. Ron Hub
bardl II'Onti\cgt;er van Sch!l\tll· 

llu.IJbnrd 

logy, niet meer leven. Een per·· 
lincnte leugen omdat reeds In 
mei '83 het Hooggcrccht shol in 
het Amcl'ikaansc Rivcrsidc be· . 
sliste d at er bewijs genoeg was 
d at L . Ron Hubbard leefde •m 
bovendien, dat hij.rccht had op 
privacy. · . ·. 

Er WlW hier sprake van een 
goed opgezet complot om zijn 
bezittint~en in handen lc krij· 
gen, maar het Hooggerechts
hof stak daar een stol(jc voor. 

Vcrder wil ik opmerken dnt 
de in het artikel genoemde 

Spelregels 
• lluud het kort: lange 
brieven hebbe n weinig 
kans Oll plaatsing. 
• Vcrmeld uw ac~htt~r· 
naam, voorlcttcr(s), 
adres en t("lefoonnummt\r. 
• Urk'' t'n op rljm, ano· 
nieuw brlr.vcn, oproepen 
(\'OOr a.ctlt>!l en dt~rgei!J· 
ke) en r.ogenocmdeo 'op4.'n 
brieven' wordeon niet op· 
KCIIOm("n, 

• Plaatsing l>t~tckent niet 
dat liet \'rlje \'olk uw me· 
nlng deelt. · _j 

.-:-.. :-:·-... . 
. ' . . 

. 'i 

b .i. 
'; 

' > 
Jeanny_ Hansen_al In UIJ.J"'We-· 
géns wangedrag uit de-kerk; 
werd gezet. ; · · . ·.: : 

Een ander zeer zwak punt In· 
het artikel Is dat gerefereerd; 
wordt aan eerdere artikelen te•, 
gen de Scientology Kerk._. De; 
auteur vcrzwijgt uiteraard dat• 
hij die artikelen deaU$ds· zei( 
schreef. Van objectlef t'Cf~r,en-; 
tie-materiaal kan , aldua .. pen; . 
sprake zijn. ~··:.~; · '! 

Het schandelijke Is nie'-·zo- . 
zeer het feit dat aute-,«.:;~rt~ · 
Voskuil leugens vertelt, maar~ 
dat met dit ·artlkel weèt;~e-~ 
len verkeerd werden in~llcht~ 
over Scientology. • · ; 

PAULrROOD,· 
Amstëroam; 

Prct.tige Kerst? ..... ; .. ~ · 
'Prettige Kerst!' werd u. allèn' 

toegewenst door de Rotter• 
dam!'le meubelzaken. 

I~ · ::! 
·I, 
I 

/ 

.. 

I 
i 
I 

Waarom ook. niet, d~ht·.: u , 
waa.rschljnlljk, toen · u;,,werd~ 
uitgenodigd om op 2<C:1Qrah 
dng eens fijn een aantttt· meu·.· 1· 
belznken te gaan bezoek"iJt::;·:·· '' 

i· 
i 
I 

~ ~ 
' 

I 

; ~ 

Volgens de bedrijfsleider: 
van een meubelfirma vêtv.eclt : 
u zich toch maar op · zo•n~dag;· · i·. 
(HVV 27·12). Heeft · u ook een . l . 
lekker glaasje wijn · gedro~n .. · : ' '. 
In een van deze bedrijven~C : · ·. 
alleen maar een toastje mt: . ! 
gerookte paling gcg•nr;;.u 
weet toch dat een elJ. ~r 
vergcleken .. werd met -een ge-
rookt eiken me1,1bcltje! ·t.· "' 
· Ook riog ·e\ren gelet o~_e
zlchtcn van: het verko~.~. < . 
sonecl dat u dat 'gratl-""-«laa.s;. . , 
je inschonk?' U was . ét' mla1 · • ' 
schien een halt uurtje,·~~·: , .·. 
ren er de gehele 2e Kerd ' · "' ~- · · ' ·~· 

U weet w~l. dat la z~~!l. ·««... . ' 
waarop gewoonlijk· f~ . 
den en vrienden het ·met'~'el~ : .-
kaar gezellig hebben. · ·:;:.,--:t:;~··~ 

Het is nu echter ook .een· dag 
geworden waarop een ·a'Cinèei· 
van die famllleleden ~f;:Ittt,n~ 
den meubels mag/mo~'-~-~ 
verkopen (of een gratla"CCttJ!·of '·'. ; 
datje moge~/.rnocten. ::ä~S6lef ' · 
den). · · · ·--···· 

Donderdag voor · Kàiiii'C:be~ 
sloot ons linkse meerd'ertletdsi< 
college toestemming tQAiie~ 
aan het verzoek van-enkele ·. 
'vooraanstaande · meiitilboe~ 
ren': je zal als verkOJ>C!i.l!l~r je 
afspraken maar ·heb • • _..ge.; 
maakt! · · · ' - ·· "< ·~~. • . I 

Nog één ding:· Dienalëlih'ömf I 
FNV, waar blijven julll~~.:·: · ·~ ~· I 

MEVR. C. GELD!UtllAN-
Rot~t~~: 

. .. • .... otftl"~~.&~k 
.·f · ~1 •• • . .. ......... . ~.1:,: . .::.! . 

.., 

.. . ~ 
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"Slachtoffers \-\J . ~ 
Scientology ~~\·1)\ 
dood. Q·b~ e·l\n~n'UW· d' . '; t-:J . f tf(:!;~ . ' 

\ ':m on;·<· rildin-
1'11 tv .. r t><l;tc tie 

HlL\"r:H SUI\1/ Al\-t$TERI IA 1\1 
•· .. Slacht<•ffPr~ \' llll oe ~dcnto
k•gy Kerk zijn 7Ó ban/,! v <•or n·
pre5aill(·~. clnr. 7<' 7<~lts in tr·l <>
' ""n,;csprPI<kr•n nwt mij thui~ 
wvmiem willt'n blijven"'. 

Ombudsman !'rits ll..Hn lwdl 
sinds dr.· tv-uit ·,.· ~nding ovt:r het 
,.1\Prkgenr>t.> L~t:ha p " t Îl'll tallr•n 
mr.nscn nan dr. lijn (:f'had, ,.die 
<.~ •k sla<:hto(f.t~r waren l!,ewor
d.-n'·. 

l ~e vonrlich te r van liP kr•rk. 
Fr i~s Kev<'nanr, 7.l'i on~ gisiC'H'II. 
dat de kan~ r:rod is. d al l'~ n a:o:<l 
r: r:-n kl:.t<.'h l l•ij dt• !i •~ 1d \'oor do.• 
. Jo\Jrnalistil>k .. o .. \-: :u ,rJprr• sl<tp
pen zullen w.:•r·1h~n ondenw
nwn". 

Vraag: ,.\Vot. , ·n••r stilpprn dan 
en 11aar aanleidin!~ waarv:m '!" 

1\'•!V<'n:Ja r: .,[):;ar W<•rdt c<· r~ t 
OVI' l' veq;:tdr·rd. Ik uen \'all de 
af.clding Public Jlrlations ! '11 ik 
k a n daar nie ts over 7.cggcH". 

Volgens Kevena at· wist.l'n clc 
SK-medew1~rkcrs Mkha!'l van 
Slel<'rs en Rny o·Cl•nor tot don
dcrda~;<avond n iet, uat hun f,!'
spr~k met de lwt~e Ornbu<l!:man
redacleurcn in hl'l 1:t'hcim Wil S 

td•lmd. · 

T)c 18.9!~3 r:ulc!cn, die deze re
rl :wtl'uren l11j zich hadden om de 
J•l(J lcsstm voot· één van hen te 
b..talen, ZiJn volgens Frits Bom 
rl<>J! e>p de 1l:lg van de opnamen 
t.nu;;gevl~id in de VARA-kas. 
ftorn: ,,We h<'hben er wèl een 
;1parte vcrze k('ring voor geslo
kn t:cdurerHle de tijd, dat het 
ge ld in hf?l k()ffertje zat". 

V .. Jgens dr! Uit7.ending van 
dnndr·rdagavond lelt de Sciento
logy Kerk jaa rlijl<s zo'n 300 cur
sbtt•n, d ie alle<"n al voor een 
jaan•mzet van zo'n 5 ~ miljoen 
guid<·n zor,::t:'H. 

On•dat d<' SK dit onder het 
n11•t l• l .. don<Jti<•s" in de boeken 
;:•· t is hl't r.dd niet belastbaar . 
lJ,. l>il'nst lklastingen stelt daar 
~~;n 1•nderzoek naar in. Ook is 
<'(>n nndcn.(){'k gaande naar de 
><><·i :d<' prcmi<.•s van het 'i'5 man 
t.elh~nde pcr~oncel. Die premies 
Ó Jii ,·nlgens Hnm nooit betaald. 

Vl'll!~'llS Bom heeft de VARA 
.. m.1andcn aan de voorbereiding 
van '.!0 uitl\' nding gewerkt''. Er 
is vl'~l meer film- cn geluidsma
l!'riaal bij het Ombudsteam dan 
dnnderdagavond is ulttezonden. 
.. V\·(•1 meer", aldus & lm : ,.We 
haddo:n dunde nlagavond maar 
I>Cll hal ( uur". 

.. 



-s~~*~:à.J'J()é~~t-;~~~~~~~4~~:~~ 
~~g~ÏI: ScientoJogy·< tere~ht.··.:·· .. ;:~~~;~"-":· . .-_-

(Van een onzer verslae,;~evers) 
De waörschuwing tegen de 

.. !:?cientvlogy Kerk" in hN \ "A· 
RA·Ombudsman programma liel!t 
''" niet om. ma:1r het IS w<'l ,,.._ 
recht. Dat \'.'aS de ker n \'ar: hC't 
be1oog nln V AR:\ 's ad;.·ocaat mr. 
H. Poot. dinsda:! in een keort gt· 
ding , ·oor de Amsterdamse 
rec!~thankpresi...io.-.nt rnr. \V.J . 
Borgt:rholf ~lul<kr. 

Ntt:n,•ns d~ Scientol o~t~:-sekte ~· 
raads.vr·-·wv.:e mr. M. van :\Her dat 

f~~~.~~.:~::Td~n ~~~\ti~;;~ .. ~~~;~\~:~:;;~~ 
it>rar~t. maar geen \\.·cricrhoor had 
t()('gt-pa;;. ~. 0\·er!~ns \ 'it>l in he-t bt:· 
tüu&:" \':l : t dE' iiÛ\'0"-',j lc r:1\.'1 h! llf'hlish:· 
r~u dót de \·uor;:.telling \·an zaken in 
ht!t lv·p rogramrna \'ll:' 23 oktober J.l. 

. .. . : · .. : ~ . . / . -;,1;: ;.~· ... 
onjuist was g;ewt!'t~!'t. Echter zou de manl<t op de pn,·acy. Dat is pas het 
pti\'3C'y zirn J!CSchonden <'n zo u de ~e,·al f:llS opnamen zvuden zijn ~c
sekte schade zi;n l>erokk..:nd. Voor maakt tonder \oc~t<:rnrning van Pén 
\\'at betreft de reiten corrigeerde de ' van de bC'trokkenen. Feit is 'echter. · 
ad\'otate slechts h<•t vermoeden aldus mr. Post. dat de beidè VARA· · 
\'lln Bom dat de $ektc f::een behtstin~ :Th.·dt·,..,.t.•rkers die btolrokken 'waren 
vf prern;es bE't.aaa. Dat ~ou wèt hd hi.; ht:t o~J~tmornen gesprek. j t.&lst wil· 
t:cY.a! zijn. df•n da1 er een opname \'an ~emaakt 

;\amcns de VA!l:\ werd tajcicn!; het wt·rd. Boq:ndifln was hl'l t en zakE'n
Y.o~~ ~~rlin~ P.en ,·irleoo·band v~n hH ~esp:E'k {O\'f-r ("·en cursus d ie 
urt1:itr~dt-n p !'og:r;nHtna J.~(:~oond. De f Ht9û3. kosO .;·n g~n pfivé·cesprek. 
sekte \'erlang1 dat à~ oproep èPn ,~<'r· D<· ad\'oca::.t schetste het p rogr::.m· 
hoà kr~1~t om !lOf! \'an det.e opname-n ma .. de Ornbudsman" als een maat
gebruik te maken. ~4;happi;·kritisch programma. dat er 

op ui! is om misstanöen uil de weg 
:e ru::r.e!'l. En daar ging het vnlgE'I1S 
t:~m tJi.l de uitz.end ing ove r Scicnto· 
!OJ;:Y Öm. 

!llisstanden 

~Ir. R. P<Jst brtt.>o1:de ·als VAHA· 
advoraat a.!lèr'ca;hl dli.t (·r ~t'('n spr~

~e \·an kan zijn dat inbn:uk JS ge· 

r ... .. 
' \ 1 I: 

l.' i.J-C. 

D~ Ultspr~i:k is donderdag. \'lak . 
voor de \'ûlgt:ndc u.tzending \'an de 
Ombudoman. 

~ f c 0~ ··· 
: I I : . 

't"" .. ... 

-- ~ .. ·· · --. 
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GNrlt Komrlj; .. OH.e 
van .Jim JotwA, di~ e ind 
vernlellglnc opriep In 

Scientology la alleen ~:~~~;z~~~~~=l~~ krr ~rcanlsftrd. 
~k~ i !l actid oP 

.diee~nhouva~tmeer • · ... u ••. ..,,. 

Onthuuènd -:-:-~:. .:.~:it. 
Oo! haat van KomriJ ·J·na Scl~n.toloo · 

de b<oclnja~n "10. ~ dood van een bevrl~d 
nollst • Johan Photr • w~t hiJ aan S<IHlloiiOCJ•il: 
Ph all had de beweclnc doorscllcht ~ w• volpna: · 
Komrij lot onthut.wnde on tdekkineen cellomen. ·: >·;·· • 

.. Oo! laaL•~ maanden van ziJn leve" la hiJ ce~"''· 
rorl~~rd ~n gemolHteerd, om van ~r 1\01 maat 
~ zwlj~cri. TO<!n Phafl onrleed vO<!lM Ik het als. ;: 
""" plicht tljn werk voort te zetten. Zeker toen M , 
ove-rheid. die Phaff had C"raesc:J on•noek naar ..;~: 
Scicnlolocy te verrichten, zich tot op M dac. 
v.;mdAag van de domme heeft ~houden", 

KomriJ. · · 

Honger · ~r..t."· .. · l. 
I 

. •' ~ .- J • 
Ot' stichter van de Sc~ntolo&Y 

K('rk werd vor&c jaar februari 
duor de l'arijse ~htbank bij · 
v.-rstek vf'roord~ld. Hubbard, 
die inmiddels uiteetreden •ou 
zijn, kr'H'I vlt>r Jaar aevanafl\l.s· 
sh"af ~n et""n boet~ Va n J7.SOO 
~uld~n opg~l~gd. 0.. besehuldl· 
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ln Duitsland wordt sueds Vaker ge·· 
"'·aarsc:.:oluwd tegen de activiteiten van 
de Scientology Kerk onder zeer jonge 
rpensen 

beeld: Bctentologl/. de grondbegtmelen 
van het denken. Verkoopprijs: aug!U· 

: tw -/22,80. September: /34,90. 

De F'rankfurter Rundschau van 12 no
vember bericht dat Ute Hochrebe (SPD· 
fractie, gemeenteraad Frs:n.klurtl waar· 
schuwt tegf'n de pam!letten die Sciento
lop;y uitdeelt onder scholieren. De tekst 
van de parn!letten luidt: 'De actlolter 
moet eerst leren hoe te leren.' Dat kan 
dan vervolgens gebeuren in het Zen· 
trum für indivtduelles und e!fektives 
Lernen. De scholieren betalen -tSO mark 
voor een cursus van twee weken. Het 
centrum wordt In telte geleld door de 
Scientolog11 Kerk, aldus Hochrebe clle 
nog een schaduworganiaatle 1n de bij· 
zondere zorg van Burgemeester en Wet
houders van de stad Frankfurt aanbe· 
veelt: het Instituut voor toegepaste ftlo
sofie. Ute Hochrebe wordt in haar waar· 
schuWingen gesteund door FDP-tractie
lid In de Landtag Edtth Btrub. Beiden 
noemen de ScientolOgJI-organtsattes ge
vaarlijk voor goedgelovige jongeren 
die als onbetaalde en meestal onverze
kerde arbeidskrachten worden uitge· 
buit en tn een .staat van totale.afhanke-

i 'In oktober en november Qil\9 er Uen 
procen! op. En tn december?' 'Waarom 
n.tet?' Koeltjes. 'De kottie gaat ook lede
re keer in prijs omhoog, n.tet waar? Je 

-weet ongetwijfeld ook de reden: lntlatte. 
Ja, natuurlijk betalen de mensen dat. 

' Ze zijn gelnteresseerd en ze w1llen het 
hebben.' 

En daar geeft Economuche Zaken toe
at.emmt!lQ voor? 
'Dat weet 1k niet. Daar heb 1k nog nooit 
over nagedacht.' 

:. DIANETI(S ! I Dl MODERNE WiiENSCiiAP ViN . , .. :~ 
m"'nu••• ........... ~D~.EID ·~~''· .,, 

ltjkhetd wo2e2eÖËC~ 1979: • ' 
SCIENTOLOGY 2 
F-··~ tijd geleden achreef VN (Achter-

ver de beschuldiging dat de Sclen
w.ugy Kerk een geldzuchtig clubje ls. 
Deze week licht de organlsatle dat zeU 
toe,in enkele interne memo's waarin de 
wederverkopers-leden van de Sclentolo
IIY Kerk ronduit wordt aanbevolen zo 
v~l mogeUJk geld te beuren van hen dle 
belast en beladen ztch tot deze Kerk Waarbij we DatuurUjlr: Dlet ~qéten ver-
wenden. . pten wat we voor .ëiat 'plcl,&U~ 
Het eerste memo Is afitomsttg van de Jaijgen: 'Geef dtt bÓelc a4n en m4n "of 

•• -...__;..1 · vrouw tn modltJJichedeft. en man of 
AOSH, de uitgever· van de EUropese vrouw met een onderzoelcellde aard, en 
editles van L. Ron Hubbard, 1tichter laat dte man of vrouw dit bóelc ZM'g11Ul
van de 'Sclentoloi!Y Kerk. Het memo, !ft{l battuinen en ""toepcu•en. Verallde
gertcbt aan de inner eirclc van de Sclen- ring en een ~ter leven zal !&et ,..."U4at 
tology Kerk 1n Europa luidt: 'Nu voor Zijn.' . . 
het eerst, Zijn de boeken van L. RoD Economlacbe zaJr:eD ten alotte laat we
Hubbard m•kkeWk toecankel1Jk voor j ten dat ze aan de prijsverhoclncen van. 
een breed publlek butten de Verenlld. e I de Bcientolopta .J.ll.eta bn doen.. De · 
Staten. ZOals u 1n de toepvoelde biJla- HoUandae vertal.1ng v~ .bij V'~beeld 
ge kunt Zien, pat -de prijs van onze het boek ZMancttc. wordt .redrUkt en 
boeken ledere maand met tien· procent uitgegeven 1n Deoemarlr:en, eri daarom 
omhoog, ledere laatste dag van de ataat bet de uitlever vrtJ ZIJn pr1Jzen te · 
maand te m1dderDacbt. I verbogen naar beU~ven. a 
Een speelale Dieuwe aanbled!DI voor - · · ·-

eon tante betalers Toeren wiJ biJ dele 1n.. SCIENTOLOGY 3 
Jr7 • enerkopera kunnen nu boDderc1 of 

: boeken rechtltreeka ·van A08H 
kopen, waarbiJ ze zest4 procent kortlnc 
la1Jaen. plus de t:raaspOrttoaten. 
Dtt betekent. dat met alleeD de 'ftder
verkoper ate'fip wtnst. maakt. op $ 
aankoop, en dat cUe 'wlnlt noc verder 
atljgt bij verkoop aan de klant doordat . 
de pr1)a per maand tien procent at!Jgt.. : 
Dat pett u de ldesle p1epDbe1d om 
voor Jull-p:ijzen te kopen en atrakl te
gen auauatu&- en aeptemberprjjzen door 
te verkopen. 
AOSH &tut vierentwintig uur "fè het ' 
etmaal tot uw beach1Jtk1nc,' l 
AOSH staat voor: AdVGnce4 OTganUa.· 

Op f december 1Nf'd de· vtouw oan 
BctentoloQV-attchtcr L. Rem Ht&bbaTd tn 
"W'cuhtaglon wroon:leeld tot vijf joar 
(let1Gngeniutrc/ tDegena I&G41' aandeel 
tn d.e dtef•tal "" owrheidl~men
ten. 'De mladlld die u beeft ppleeid 
vertoont arote overeenkomst met de . 
Waterpte-mildaden,' zei de rechter tot j' 
JlaTlf Bue Hubbard, d1e all e8lte 1n een 

rlJ van negen acl.entologen moeat voor- , 
ko~ . i 
De ICientolo&en ondernemen overigens 
J)OI1ngen om de rechter In deze zaak 
vervanaen te la1jgen door een andere. 
Hun arrument: de rechter zou wel eens 
bevooroordeeld kunnen zijn tegen de 
Scientology Kerk vanwege de dreige
menten dte een Ud 'Dan.ciae.&el/de kerk 
tegen hem zou hebben ~t. .Aldus de 
International Herald Tribune -van 7 de
cember. . .. 

tton Safnt HUl (Jembanep.de e, 1808, I 
Kopenhagen) en ls behalve de Europeae 
uttseVer van de bewegin: ook een IlOOrt 
superkerk 1VUl' Je (advanced)' cursuuen 
1n aclentoloc kunt vo1pD all Je 1n de 
loltale kerken helemaal bent ultieleerd. 
AOSH bepaalt OOk het beleid wat be
treft de boekpriJZen 1n Nederland. en 
levert ook de - meest EJlielata.Uge -
werken. En ook In Nederland 11 dia aan Ook 1n Nederland leed de Scientology 
de Sdentologist-verkopera een memo Kerk op e det:ember een nederlaag: Otj1 
gestuurd met de mededel1nir. •Jiet tn- NebbeU1147 werd vr1Jgeaproken en een . 
ga1147 van J juni zullen c1e priJzen Kn . door Sclentology aevraagde achadever- 1 
all~ DiAneltel n Seiéntolo1711 boeleen iOed1na van f 25.000,- ging niet door. I 
per maand ~t tten procent om1&oog · Glja Neb~Ung werd door Sclentology 
goan, wellee prtjnerMQt"Q maande- 1 aangeklaaF omdclt htJ een. 11001' dte 1 
UJks op de laaftü dag 41Cln de maaRd . Jcerk 01\11lll&.s~ig rapport 110" het Bun- J 

~~~en!~ j~:~;;~~~~f.~~:l-~~--"""~··· .. 
&anltaand lid van de Scientology Kerk, · 
zo achr~f a11n 1977 de Haagse Post 

Een soongelljkl! aanklacht als tegen 
Oljs Nlbbellng diende de Scientology 
Kerk in tegen de socioloog dr. Evert 
Dekker, werkzaam bij het ministerie 
van VoLksgezondheid. Dekker zond ent- 41. 
ge tijd geleden een pakje kra.ntekntp-
aels aan Henk Moehel van de NCRV. 
Op dat moment was blj de NCRV ook de 
jouma11at-sclentoloog Oert Bchwitters 
werlaaam en alras volgde een aan-
klacht wegens het schaden van de goe-
de naam van de SclentolOIIY Kerk. De 
lmipsels en andere openbare stukken 

Gijs Nebbelliac (F~to: ~art BeDden) 

die Dekker aán Moebel i.ond bevatten I 
welnig vriendeWks voor de sclento-
logen. · · · 
De zaak tegen Dekleer ls nog bij justitie 
In 'behandelln& maar een veroordeling 
of een schadevergoeding lUkt weinig 
waarschijnlljk. • 

'~ ~racht tDOTdl'..l. ·' • . · ·.. .. • • 
x:wq?:J,v•:açe;:x s;: ... c.:;u :ztt:•;v.l.·''+·s:et'~* #J.C.*·'"*·*"''. :.wws.e:w~sucgpae: eau&.4M. _,_ .» > '"'%4'-~.4-SU&a; &A$ i zo saaemc 
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3.7. Scientology Kerk 

.3.7.1. Ontstaan en ontwikkeling 

Scientology is het geesteskind van een in 1911 in Tilden, Nebraska, 
geboren Amerikaan, L. Ron Hubbard. De schaarse gegevens over zijn leven 
maken het niet mogelijk's mans portret in scherpe lijnen te schetsen. 
Zoveel staat vast, dat Hubbard niet een specifieke opleiding volgde en na 
korte tijd te hebben gestudeerd aan de George Washington Univarsity tal 
van baantjes uitoefende. Gaandeweg legde hij zich toe op het schrijven van 
verhalen, voornamelijk in het science-fiction genre, een stiel die hij nog niet 
verleerd is, getuige zijn recente sf-bestseller Battlefield Earth. Hoe Hubbards 
belangstelling voor de werking van de menselijke geest is ontstaan, staat 
niet precies vast. Volgens Hubbard51 zou zij vooral zijn gewekt doordat hij 
in zijn jonge jaren met de oosterse denkwereld in aanraking kwam. In de 
periode tijdens de Tweede Wereldoorlog waarin hij in een marinehospitaal 
verbleef, zou hij aan zijn herstel hebben bijgedragen door op zich zelf 
technieken toe te passen die uit zijn ideeën over de menselijke geest waren 
voortgesproten. Enige jaren na de oorlog stelde Hubbard zijn denkbeelden 
over de behandeling van patiënten met psychische moeilijkheden op 
schrift. In 1950 werden zij ongeveer gelijktijdig gepubliceerd in zijn boek 
«Dianetics: The modern science of mental health1152 en in verkorte vorm in 
het sf-tijdschrift Astounding Science Fiction 53, waarin in de voorafgaande 
jaren verschillende verhalen van zijn hand waren verschenen. 

De psychotherapeutische methode, in het boek ontwikkeld en aangeduid 
met de term dianetics, bevatte reeds belangrijke elementen van wat enige 
tijd later als scientology zou worden gepresenteerd. Zij was gegrond op de 
opvatting, dat elke mens een zuivere, analytische geest bezit die zijn 
persoonlijkheidskern vormt. Alle indrukken van de zintuigen worden door 
deze geest geregistreerd en benut voor het geven van de juiste prikkels. 
Uitgerust met een dergelijke feilloze computer is de mens in staat zelfstandig 
de goede beslissingen te nemen en gegeven zijn omstandigheden met een 
minimum aan geestelijke en lichamelijke klachten optimaal te leven. Zo 
gaat het echter in de praktijk niet, omdat in het evolutieproces van de mens 
een mechanisme is ontstaan dat de werking van de analytische geest 
ernstig verstoort. Dit mechanisme, de reactieve geest, heeft zich ontwikkeld 
als bliksemafleider voor pijn, die werd opgevat als een bedreiging voor het 
voortbestaan. De reactieve geest reageert op prikkels van buitenaf en legt 
indrukken vast van momenten van geestelijke of lichamelijke pijn, zoge
naamde engrammen. Wanneer de mens later omstandigheden ontmoet 
die associaties oproepen met deze eng rammen, dan doet de reactieve 
geest zich gelden en wordt de analytische geest uitgeschakeld. Beslissingen 
worden dan bepaald door de omstandigheden en niet meer primair van 
binnenuit en zijn niet meer optimaal. Daarin schuilt de belangrijkste bron 
van geestelijk en lichamelijk lijden . . 

De dianetische therapie nu beoogt de opgeslagen ·engrammen, pijn-in
drukken, op te sporen. Is een engram ontdekt, dan wordt de desbetreffende 
gebeurtenis gereconstrueerd en gerecapituleerd en zodoende overgebracht 
van de reactieve naar de analytische geest. Naarmate meer engrammen 
zijn geneutraliseerd, worden de handelingen van de mens in grotere mate 
bepaald door zijn analytische geest. In de ideale situatie zijn alle engrammeit 
onschadelijk gemaakt en. is dé mens «clean>. 

Hubbard's gedachtengang bevat onmiskenbaar tal van elementen 
ontleend aan andere theorieën, zoals de psycho-analyse. Ook doet hij 
denken aan de oosterse conceptie dat de zuivere menselijke kern wordt 
vertroebeld door de praktijk van het dagelijkse leven. Uit dat oogpunt kon 

s• L. Ron Hubbard. The Phoenix Lectures. 1954, blz. 34. 
52 L. Ron Hubbard, Dianetics: The modern science of mental health, Hermitage House, NeoN , 
Vork, 1950; Hubbard College of Scientology, East·Grinstead, 1968. ._: 
53 L. Ron Hubbard, Dianetics: The evolution of a science, in: Astounding Science fiction,45.J .:· 
(mei 1950), blz. 4:HI7. 
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dianatics volstrekt origineel noch revolutionair worden genoemd. Nochtans 
ontmoette de theorie in medische kring meer scepsis dan waardering. Veel 
nadruk werd gelegd op het feit dat de beweringen van Hubbard geen 
enkele wetenschappelijke grondslag hadden. De talrijke kritiek verhinderde 
echter niet dat dianatics op relatief beperkte schaal aanhang vond. Het 
boek verkocht goed en bracht nogal wat mensen ertoe om de beschreven 
methode zelf te gaan toepassen. Hier en daar ontstonden spontaan 
dianetics-groepjes die somtijds ook onderling ervaringen en gegevens 
uitwisselden. Intussen had Hubbard het niet bij de publikatie van zijn boek 
gelaten. Zijn oogmerk was om zijn theorie in brede kring ingang te doen 
vinden en daartoe stichtte hij in 1950 de Hubbard Dianetles Research 
Foundation. Deze organisatie bracht enige ordening aan in wat zich eigener 
beweging had gevormd en overkoepelde weldra verscheidene plaatselijke 
stichtingen. De opleiding van dianatics-therapeuten en het behandelen van 
cliënten waren de voornaamste bezigheden. Vooralsnog bleef de beoefening 
van de dianetische methode echter een sterk individualistisch karakter 
dragen. Dianatics in georganiseerd verband leidde een kwijnend bestaan, -
hetgeen in 1952 resulteerde in het faillissement van de Foundation. Uit de 
as van de failliete organisatie verrees datzelfde jaar scientology in de vorm 
van de Hubbard Association of Scientology (International) (HASI). 

De HASI, gevestigd in Phoenix, Arizona, als ccreligious fellowship>>, stelde 
Hubbard in staat geleidelijk meer greep te krijgen op de toepassing van de 
door hem ontwikkelde theorie. Met de oprichting van deze organisatie 
werd de grondslag gelegd van wat zou uitgroeien tot het ingewikkelde en 
ondoorzichtige netwerk van organisatorische eenheden en bureaucratische 
structuren dat de Scientology Kerk heet. In diverse Amerikaanse staten 
werden Churches of Scientology opgericht, waarvan de in 1954 gestichte 
Church of Scientology of California later de overkoepelende instelling werd. 
Deze kerken, die toen wellicht weinig opvielen door rel igieuze activiteiten 
en veel baat vonden bij de uit de geclaimde status voortvloeiende belas
tingvrijdom, trokken in enkele jaren de beoefening van dianetics, inmiddels 
verder ontwikkeld en scientology geheten, geheel aan zich. Particuliere 
therapeuten werden genoodzaakt zich aan het beleid van de kerk aan te 
passen door de invoering van gestandaardiseerde opleidingen, aansluitend 
op de talrijke wijzigingen die Hubbard in de dianatics-theorie aanbracht, en 
de daaraan gekoppelde verlening van bevoegdheden. Dat Hubbard in 1954 
weer de beschikking kreeg over het bij het twee jaren tevoren opgetreden 
faillissement verloren gegane auteursrecht op zijn boek Dianatics vervulde 
daarbij geen onbelangrijke functie. Zo ontstond in korte tijd een ogenschijnlijk 
gedecentraliseerde, doch in feite centralistische organisatie, waarin 
Hubbard door de beheersing van de interne communicatiekanalen en de 
eigendom van de rechten op het door de beweging gebruikte materiaal alle 
touwtjes in handen had. 

In de loop van de jaren '50 kreeg de Scientology Kerk langzamerhand 
vaste voet in de Verenigde Staten. Van daaruit breidde zij zich uit tot 
ar-:dc.,re, vooralsnog alleen engetstalige landen: Canada, het Verenigd 
Koninkrijk, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland. Het administratieve 
hoofdkwartier van de organisatie dat al verschillende malen was verplaatst 
(het volgde Hubbard), werd in 1959 overgebracht naar het Verenigd 
Koninkrijk, aanvankelijk in Londen en vervolgens in East-Grinstead, Sussex, 
waar het landgoed Saint Hili Manor werd aangekocht. De juridische zetel 
van de organisatie bleef gedurig in Los Angeles, California. Onder invloed 
van de negatieve publieke opinie verliet Hubbard het Verenigd Koninkrijk in 
1966 en verhuisde het hoofdkwartier met hem voor enige tijd naar zee. Zo 
ontstond op enkele zeegaande schepen de Sea Org(anisation), een soort 
keurkorps of broederschap van scientologen die nog steeds bestaat, doch 
afgezien van haar terminologie al geruime tijd niets meer met de zee te 
maken heeft. Het was in dat jaar dat Hubbard, sedert de oprichting onbetwiste 
alleenheerser in de organisatie, afstand deed van de functie van Executive 
Diractor (de functie zou tot 1981 vacant zijn). 
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C. 

De ontwikkelingsgang van de Scientology Kerk is rijk aan incidenten: 
kritische geluiden over de waarde van haar theorieën, die de organisatie 
vanaf haar oprichting vergezelden, stierven geenszins weg. Integendeel 
klonken steeds duidelijker en richtten zich ook op de werkwijze van de ' 
organisatie, vooral wat betreft het werven en binden van aanhangers. De 
kerk stelde zich krachtig te weer en trad haar critici met een mate van 
agressiviteit en onverzoenlijkheid tegemoet, die op zich zelf een nieuwe 
bron van kritiek vormde. Zij ervoer de aanvallen van tegenstanders als eea 
regelrechte bedreiging van haar bestaan en daarmee als een ondermijning 
van de in eigen ogen zo verheven doelstelling. De kracht van haarverdediging 
zocht zij in de aanval, daarbij niet terugschrikkend voor harde, soms 
onwettige, middelen. Zo kon het gebeuren dat de Engelse tak van de 
organisatie in 1969 een poging ondernam om door middel van infiltratie 
chaos teweeg te brengen in de National Association tor Mental Health, 
waarmee zij al geruime tijd in onmin verkeerde54• Personen die in het 
openbaar kritiek op de organisatie oefenden, konden verzekerd zijn van 
heftige reacties van Scientology-zijde, vooral gericht op het in diskrediet 
brengen van de goede naam55 • Intimidatie, anonieme telefoongesprekken 
b riefwisselingen en diefstal van documenten vormden daarbij geen ' 
uitzondering. 

De escalatie van acties en tegenacties56 deden de organisatie meer en 
meer in een maatschappelijk isolement belanden. Dat uitte zich niet alleen 
in een niet aflatende agressie tegen al wat als een bedreiging van buitenaf 
werd opgevat, maar ook tot een verscherping van de interne gedragsregels. 
Binnen de organisatie ontstond een omvangrijk stelsel van sociale controle. 
Onderdeel daarvan is wat in het Scientology-jargon «ethics11 wordt genoemd, 
de gedragsregels die men in acht moet nemen om de technologie van 
Scientology te kunnen toepassen. Zogenaamde «conditionsn nemen 
binnen het ethics-systeem een belangrijke plaats in57• 

Conditions zijn zogenaamde «operating states» (staten van functioneren), 
waaraan bepaalde gedragsregels zijn verbonden. Zij gelden zowel voor 
individuen als voor gezinnen, onderdelen van organisaties, organisaties en 
staten. Welke condition men heeft wordt bepaald aan de hand van «statistics• 
(produktienormen). Een aspirant-scientoloog begint zijn loopbaan in de 
condition «non-existence» en kan door goed te functioneren opklimmen naar 
hogere conditions zoals • normal operation» of zelfs de hoogste condition 
(«power»). Functioneert hij niet goed, dan kan hij afzakken naar lagere 
conditions zoals •enemy» of zelfs naar de laagste condition (•confusion•). 

14 In 1969 ontdekte de National Association for Mental Health, de overkoepelende organisatie 
van psychiaters in het Verenigd Koninkrijk. kort voor haar jaarvergadering dat de plotseling 
opgetreden ledenaanwas verband moest houden met de toetreding van ongeveer 300 scientolo
gen. Een van hen stond zelfs op de nominatie voor het voorzitterschap. Oe NAMH slaagde er mei 
moeite in de nieuwe leden de toegang tot de vergadering te ontZeggen 'en in een. later stadium 
het lidmaatschap te ontnemen. 
16 Een bekend voorbeeld biedt de handelwijze van de Zuidafrikaanse tak van de kerk jegens het 
parlementslid dr. E. L Fisher die als arts en parlementariër de praktijk van Scientology publiekefijt 
aan de orde had gesteld. Oe loze beschuldigingen aan het adres van Fisher geuit moesten na een 
gerechtelijke procedure wegens belediging door de organisatie worden herroepen onder 
betaling van een niet gering bedrag aan schadevergoeding. Ook Roy Wallis, de schrijver van een 
boek over de Scientology Kerk waarnaar wij enige malen zullen verwijzen, ondervond de 
agressiviteit van de Kerk. Toen hij het manuscript van zijn eerste studie over Scientology had 
toegezonden aan de leiders van de Kerk in East-Grinstead werd hij geconfronteerd met een hele 
serie intimidaties. Ook werd gepoogd door middel van vervalste brieven zijn reputatie aan de 
universiteit waaraan hij was verbonden ten gronde te richten. Zie: Roy Wallis, Religieus sects 
and the fear of publicity, in: New Society, 7 juni 1973, blz. 546-548 . 
.. Oe Amerikaanse journalist Omar Garrison verhaalt in zijn « The hidden story of Scientology• 
(Londen, 1974) van activiteiten van onder meer de Food and Drug Administration (FOA) en de 
American Medical Association (AMA) om het de Scientology Kerk moeilijk te maken. Ook in 
Engeland, Zuid-Afrika en Australië zou volgens Garrison van dergelijke, welbewust op het 
toebrengen van schade aan de kerl< gerichte acties sprake zijn geweest. Als voorbeeld kan hier 
worden genoemd de justitiële inval in de Scientology Kerk in Washington, OC, op 4 januari 1963. 
vanwege een onderzoek van de FOA naar de toelaatbaarheid van de E·meter, een onderzoek dat 
naar de rechter later oordeelde de bevoegdheden van de FOA overschreed (Garrison, blz. 
128-143). Dit soort acties zou de Scientology Kerk als vanzelf tot een offensief hebben gedwongen. 
57 Zie hierover: L Ron Hubbard. Introduetion to Scientology Ethics, Publications Department 
AOSH Kopenhagen, 1968. Zie over •ethics• ook: blz. 137 van dit rapport. 
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Lagere conditions kunnen worden toegekend na slecht gedrag. Een dergelijke 
toekenning wordt door de betrokkene veelal als straf ervaren, al gaat het in de 
optiek van de Scientology Kerk niet om een straf maar om een beoordeling 
van iemands functioneren op de schaal van «operating statesn. Hogere 
conditions kunnen worden toegekend na goed gedrag (goed functioneren) 
wat wel als beloning wordt opgevat. Er zijn overigens meer maatregelen die 
bij slecht of goed gedrag getroffen kunnen worden dan in termen van «Condi
tionsn. Ook deze maken deel uit van de Scientology Kerk «ethicsn. Vooral de 
vormen van slecht gedrag en de daaraan verbonden maatregelen («straffen») 
zijn tot in detail uitgewerkt in een Code of Offenses. 

Er worden vier soorten slecht gedrag (steeds in relatie tot de Scientology 
Kerk) onderscheiden, namelijk vergissingen (errors). overtredingen (misde
meanors), vergrijpen (crimes) en (zware) misdaden (high crimes). In de 
lichtere gevallen kunnen straffen worden opgelegd door de staf van een 
organisatie, bij voorbeeld een berisping, een lage condition, lagere salariëring 
of langdurig en onaangenaam werk, doch in de zwaardere gevallen komt er 
een intern tuchtcollege (een «court of ethicsn) aan te pas, dat straffen kan 
opleggen als de opschorting of zelfs intrekking van verworven certificaten, de 
toekenning van de laagste conditions of degradatie en ontslag. Vooral de 
behandeling door de Kerk van «high crimes» trok in de jaren '60 sterk de 
aandacht door de meedogenloosheid die daarbij aan de dag werd gelegd. In 
dat kader beschouwde Scientology personen of groepen die haar schade 
wilden berokkenen als «Suppressive personsn (SP)- hetgeen toentertijd voor 
elke scientoloog een vrijbrief inhield deze personen op zijn beurt schade toe 
te brengen «fair game»)- en scientologen die daarmee in relatie stonden als 
«potential trouble soureen (PTS). Een PTS diende zijn relatie metSP's te 
verbreken («disconnectionn). Het geheelleidde in de praktijk niet zelden tot 
onbeheerste acties tegen ex-leden en al dan niet vermeende tegenstanders en 
tot het abrupte verbreken van familie- en vriendschapsbanden. Het beeld van 
de Kerk ondervond daarvan dermate veel schade, dat men zi::h in 1968 
genoodzaakt voelde het beleid enigszins te herzien. De meest repressiell.e 
sancties (fair qame en djsconnectionl werden. afgeschaft, maar overigens 
onderging het stranensysteem gee11 wezenliJke veranoeringen en functioneert 
het tot op de dag van vandaag. 

Het behoeft geen verwondering te wekken, dat de opstelling van de 
organisatie een ongunstige uitwerking had op de publieke opinie, zoals het 
ook begrijpelijk is dat zij _de-aandacht trok van de autoriteiten. Was de 
Scientology Kerk reeds in 1958 en 1963 doelwit geweest van acties van de 
Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) (inbeslagneming van 
vitaminepreparaten en E-meters58, gevolgd door gerechtelijke procedures), 
in 1965 bracht een commissie, die een onderzoek instelde in opdracht van 
de Australische staat Victoria, een uitermate kritisch rapport uit over de 
organisatie, waarop in de staten Victoria, West-Australië en Zuid-Australië 
wetten werden aangenomen die een verbod inhielden op het onderricht en 
de toepassing van scientology59• Net als in Australië leidden in de daarop 
volgende jaren acties uit het parlement ook tot onderzoeken in Nieuw-Zee
land, Zuid-Afrika, Canada en het Verenigd Koninkrijk. 

Het Australische rapport hield een vernietigend oordeel over Scientology 
in. Het veroordeelde haar praktijken en noemde de organisatie in medisch, 
moreel en sociaal opzicht een ernstige bedreiging voor de gemeensct-ap. In 
Victbria werd het rapport spoedig gevolgd door de aanvaarding in 1965 van 
de Psychological Practices Act (ter inzage op het commissiesecretariaat I. Deze 
wet voorziet in de registratie van psychologen· en beoogt de bevolking te 
beschermen tegen onbevoegden en bepaalde schadelijke praktijken. Artikel 
30 van de wet verbood het gebruik van onder meer de E-meter en artikel 31 

s• E(lektropsycho)meter: zie blz. 131 en 142. 
59 K.V. Anderson, Report of the Board of Enquiry into Scientology, Government Printer, Melbourne, 
Australia, 1965 (het zogenaamde Anderson-report). 
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bedreigde straf tegen het praktizeren of onderrichten van scientology. Oe 
toepassing van de wet stuitte overigens op moeilijkheden in verband met het 
bepaalde in artikel 2, lid 3 en 4, dat handelingen van godsdienstbedienaren 
in overeenstemming met de normale praktijk van de desbetreffende godsdienst 
aan haar werking onttrok. Vergelijkbare specifieke wettelijke maategelen, die 
in 1968 in de staten West-Australië en Zuid-Australië werden getroffen, waren 
geen lang leven beschoren. Zij werden in 1973 en 1974 ingetrokken. Hoewel 
ons daarover nog geen officiële stukken hebben bereikt zouden in Victoria de 
belastende bepalingen voor Scientology onlangs uit de Psychological 
Practices Act zijn verwijderd. 

In 1969 besloot het Nieuwzeelandse parlement tot instelling van een onder
zoekcommissie naar de activiteiten van de Scientology Kerk in Nieuw-Zee
land. Oe commissie bracht nog in datzelfde jaar verslag uit60• Zij maakte met 
name bezwaar tegen de scientology-praktijk van disconnection en tegen de 
deelname aan cursussen van minderjarigen. Mede door de coöperatieve 
houding van de organisatie leidde het onderzoek niet tot wetgevende maatre
gelen. 

Eveneens in 1969 werd in Zuid-Afrika een onderzoekcommissie ingesteld. 
Deze rapporteerde in 1982 en deed op grond van haar bevindingen inzake 
Scientology aanbevelingen voor het treffen van wettelijke voorzieningen ter 
voorkoming van de beoefening van psychotherapie door onbevoegden, tot 
het verbieden van het zonder vergunning verrichten van persoonlijkheidson
derzoek bij minderjarigen, tot het verbieden van naspeuringen door Scientology 
naar het doen en laten van vermeende tegenstanders en tot het verbieden 
van het verspreiden van valse en schadelijke informatie over psychiatrie en 
geestelijke gezondheidszorg. Mits deze maatregelen zouden worden doorge
voerd. achtte zij het niet geboden dat de activiteiten van de Scientology Kerk 
werden verboden. In hoeverre de aanbevolen wetgeving ook inderdaad tot 
stand is gebracht, is ons niet bekend. 

In Canada beperkte de bijzondere aandacht van de overheid voor de 
Scientology Kerk zich tot de opstelling in 1976 door de onderzoekafdeling van 
het parlement van een rapport over de organisatie. (Dit rapport komt niet 
voor publikatie in aanmerking, doch is ons door het Canadese parlement 
vertrouwelijk ter kennis gebracht). Tevoren had de staat Ontario in het 
bredere kader van de alternatieve geneeswijzen belangstelling voor Scientology 
getoond60. Tot parlementaire actie leidden deze rapporten overigens niet. 

In het Verenigd Koninkrijk, waar indertijd het hoofdkwartier van de Sciento
logy Kerk was gevestigd, leidde de onrust over de activiteiten van de organisatie 
in 1968 tot het beroep op de regering om de ontwikkeling van de organisatie 
tegen te gaan. Daarop werd in dat jaar bepaald, dat Scientology niet langer 
erkend zou worden als opleidingsinstituut met het oog op de toelating van 
buitenlandse cursisten. Zo werd het buitenlanders vrijwel onmogelijkgemaakt 
in het Verenigd Koninkrijk nog Scientologycursussen te geven of te volgen. 
Een jaar later belastte de regering op aandringen uit het Lagerhuis Sir John 
G. Foster met een onderzoek naar de praktijk en werking van Scientology. In 
zijn eind 1971 gepubliceerde rapport.o bestempelt de auteur onder meer de .. 
Britse maatregelen tegen Scientology als ongerechtvaardigd en de Australische 
wetgeving als discriminatoir. In juli 1980 trok de Britse regering de inreisbe
perkende maatregelen in . 

.., Report of ttle Commission of lnquiry into the Hubbard Scientology Organisation in New 
Zealand. GC',l'!rnment Printer, Wellington, New Zealand, 1969. 

Report c~ ne Commission of Enquiry into Scientology tor 1972, Government Printer, Pretoril. 
South Afr'c= 1973. • 
Commi~ on the Healing Arts; Report, Toronto, Oueen's Printer 1970; John A. Lee, Sectarifll 

Healers anc 1-'vpnotherapy. a Study for the Ontario Committee on the Healing Arts, Toronto. 
1970. 

Foster. :-..;:..,iry into the Practice and Effects of Scientology: Report; London, HMSO. 1971 . 
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De publieke discussies in deze landen weerspiegelen duidelijk het 
spanningsveld tussen de veelal gevoelde behoefte om de bevolking te 
beschermen tegen bepaalde praktijken van de organisatie en de vrijheid 
van meningsuiting en van godsdienst waarop repressieve maatregelen al 
snel een inbreuk bleken te vormen. Scientology speelde hierop in door zich 
sterker dan voorheen te profileren als godsdienst. Zo werd in tal van 
gerechtelijke procedures, waarin de organisatie in de zeventiger jaren 
verwikkeld was, een strijdvraag in hoeverre haar een religieus karakter 
diende te worden toegekend. Het antwoord op die vraag verschilde naar 
land, onderwerp van procedure en wijze van benadering. Wij zullen op 
deze kwestie nader terugkomen en volstaan hier met de vaststelling dat er 
onder overheden en gerechtelijke instanties geen sprake is gebleken van 
eenstemmigheid in de beoordeling van het religieuze karakter van Sciento
logy. 

Voor zover ons bekend hebben de Amerikaanse autoriteiten nimmer uitspraken 
gedaan over het al dan niet religieuze karakter van de Scientology Kerk. Een 
rapportage van de Nederlandse ambassade in Washington vormt hiervan een 
bevestiging. De strikte opvattingen aangaande de godsdienstvrijheid en de 
scheiding tussen kerk en staat nopen daar tot uiterste terughoudendheid. 
Overigens staan die principes geenszins in de weg aan strafrechtelijke 
procedures tegen leden van de organisatie wegens gepleegde strafbare 
feiten. Zo kon het gebeuren dat in 1979 een federale rechter enige leidende 
figuren van de organisatie, waaronder Hubbard's derde vrouw Mary Sue, tot 
langdurige gevangp· .<iStraffen veroordeelde, onder meer wegens inbraak en 
diefstal van documenten. De mogelijkheid van strafvervolging vanwege 
strafbare feiten in het kader van de uitoefening van godsdienst wordt ook 
door rechterlijke instanties in andere landen expressis verbis erkend (bij 
voorbeeld de uitspraak van het Parijse Court d'Appèl van 21 december 1981 in 
de zaak tegen de scientologe Valentin; ter inzage op het commissiesecretariaat) 
en strookt tevens met de in hoofdstuk 2 van dit rapport gereleveerde opvattin
gen dienaangaande in ons land. 

Bepaalde beslissingen van Amerikaanse instanties bieden indirecte aanwij
zingen voor de beoordeling van het karakter van de Scientology Kerk, zij het 
dat deze aanwijzingen onderling strijdig zijn. Zo werd in 1967 de aan de 
Washington Church of Scientology toegekende belastingvrijdom herroepen, 
terwijl in 1971 een federale rechter een jarenlang in vele instanties gevoerd 
proces over de E-meter afsloot met de uitspraak dat dit instrument niet in 
aanmerking kwam voor wereldlijk gebruik, doch zich welleende voor gebruik 
in «religious counseling», mits aangeduid als ineffectief in de behandeling 
van ziekte. 

In het Verenigd Koninkrijk bepaalde een rechtbank in 1970 in de zaak 
Registrar General versus Segerdal, dat een verzoek van Scientology-zijde om 
de Chapel of Saint Hili Manor (het hoofdkwartier) te registreren als een 
ontmoetingsplaats voor de eredienst moest worden afgewezen. Het Court of 
Appeal bevestigde de afwijzing op grond van het ontbreken van eredienst. De 
meerderheid van het Hof liet in het midden of Scientology als godsdienst 
moest worden beschouwd, de minderheid sprak zich daarover uit in negatieve 
zin. 

De Australische praktijk kenmerkt zich eveneens door verschillende inzichten 
in de hier besproken vraag. De meeste latere overheidsbeslissingen houden 
een positieve beantwoording van de vraag in. Scientology verkreeg in de 
jaren 1975 en 1977 in diverse staten als godsdienstige organisatie vrijstelling 
van loonbelasting en werd bovendien in 1973 erkend als godsdienst in het 
kader van de Marriage Act: bedienaren van de kerk werden gemachtigd 
huwelijken te sluiten. De rechterlijke uitspraken vertonen een gevarieerd 
beeld. In een zeer uitvoerig gemotiveerd vonnis (ter inzage op het commissie
secretariaat) kwam het Supreme Court van de staat Victoria eind 1980 tot een 
negatief oordeel over de vraag of de Scientology Kerk als godsdienstige 
organisatie vrijgesteld diende te worden van loonbelasting. Andere uitspraken, 
door het Supreme Court gememoreerd, hielden een tegengesteld oordeel in. 
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In hoger beroep vernietigde het High Court of Australia het vonnis van het 
Supreme Court. Op 27 oktober 1983 oordeelde het unaniem dat de Scientology 
Kerk beschouwd kon worden als een religieuze beweging en mitsdien niet 
onderworpen was aan de heffing van loonbelasting. Het High Court kwam tot 
die opvatting door een ruime interpretatie van het begrip religieuze beweging, 6 ' 

overigens stoelend op een samenstel van drie dissenting opinions (het vonnis 
is ter inzage op het commissiesecretariaat). · 

Werd de Scientology Kerk in Australië toegelaten als huwelijksluitende 
instelling, in Denemarken, waar alle na 4 juni 1969 gevestigde religieuze 
genootschappen pas na ministeriële toestemming huwelijken mogen stuiten, 
wees het Kirkeministeriet in 1980 een daartoe strekkende aanvrage van de 
Scientology Kerk af. In Canada stonden sommige staten bedienaren van de 
Scientology Kerk toe om huwelijken te sluiten, doch werd de kerk door de 
federale regering met het oog op de belastingheffing niet als godsdienstig 
lichaam erkend. 

Wat betreft de Franse rechtspraak is vermeldenswaard, dat Scientology-lei
ders in 1978 tot gevangenisstraffen werden veroordeeld wegens oplichting; 
de desbetreffende vonnissen werden door het Hof van Beroep in Parijs in 1980 
en 1981 vernietigd. In tegenstelling tot wat in de pers werd gesuggereerd 
{onder meer Le Soir, 7 maart 1980), concludeerde het Hof in dat verband niet 
meer dan dat Scientology niet kan worden beschouwd als een organisatie die 
slechts een religieuze vorm heeft aangenomen als wettelijk toevluchtsoord ter 
verkrijging van een beschermde status. 

Het was vo.., -al de taalbarrière die de verbreiding van de Scientology 
Kerk over niet-engelstatige landen in de weg stond. Juist voor Scientology 
speelt taal een belangrijke rol. Haar geschriften bevatten honderden 
neologismen en omvatten een begrippensysteem, dat als een code 
aandoet met voor buitenstaanders zowel een verhullende als een buiten
sluitende werking. Nochtans werd in 1969 besloten de organisatie ook in 
andere landen van de grond te brengen en het daartoe noodzakelijke 
vertaalwerk ter hand te nemen. De overkoepelende kerk voor Europa en 
Afrika werd gevestigd in Kopenhagen, Denemarken, en van daaruit breidde 
de organisatie zich spoedig uit over Scandinavië en de meeste andere 
Westeuropese landen. In Afrika en Midden- en Zuid-Amerika verwierf de 
kerk ook enige steunpunten. Momenteel is Scientology gevestigd in 30 
landen, waar zij in totaal ongeveer 300 kerken en missies heeft. Hoe het 
aantalleden zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld is buitengewoon 
moeilijk te beoordelen. Haar huidige ledental schat de kerk zelf op 9 
miljoen over de gehele wereld, doch dit cijfer komt ons extreem hoog voor . . ; 
Slechts wanneer men een ieder die ooit een Scientology-boek heeft · 
gekocht of een cursus heeft gevolgd in dit verband als lid zou aanmerken 
en bovendien geen acht zou slaan op de ongetwijfeld talloze dubbeltellingen. 
dan zou het cijfer kunnen kloppen. Een ledenbestand van hooguit enkele 
procenten van het geraamde aantal achten wij realistische~2 • 

" Zie ook paragraaf 4.3.1. 
• : Van het boek Dianetics zouden wereldwijd rond 6 m iljoen exemplaren zijn verkocht. Men kan 
zich geen scientologen voorstellen die dit boek niet zouden hebben aangeschaft, wel velen die 
het boek hebben gekocht zonder scienH •oog te worden. 

Wij zullen onze reserves ten aanzien van de opgegeven omvang van het ledenbestand nog 
illustreren met Nederlandse gegevens. Illustratief lijken ons ook de becijferingen van Harriet 
Whitehead in een bijdrage getiteld Scientology, Science Fiction & Occult ism aan Zaretsky (edl • 
Religious Movements in Contemporary America, Princeton, NJ, Princeton Univarsity Press. 1974. 
Begin '70, toen de Scientology Kerk volgens de Encyclopedia Britannica wereldwijd 600000 
leden claimde, schatte Whitehead het aantal actieve scientologen in de Verenigde Staten op niet 
meer dan 30000. Zij baseerde die schatting op het aantal geregistreerde namen bij de helaOQriJD'"l 
vestiging, die in los Angeles, (40 000, omvattend ieder die ooit een boek kocht of een dienst 
betrok) en het aantal geregistreerde gevorderde scientologen (zogenaamde •clears• l. dat bijna 
3000 bedroeg. Momenteel zij n er, naar de Scientology Kerk meedeelde, over de hele wereld 
32 000 geregistreerde •clears•. 
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3.7.2. De structuur van de organisatie 

De Scientology Kerk bestaat uit een conglomeraat van kerken en neven
organisaties, die zelfstandige eenheden vormen en, althans formeel, 
autonoom zijn met een eigen bestuur en eigen statuten. In juridische zin is 
er geen sprake van een wereldwijde organisatorische eenheid. Wat dit 
samenstel van organisaties echter toch tot één geheel smeedt, wordt door 
Scientology zelf aangeduid als de kerkelijke hiërarchie. Met een neutraler 
woord zou kunnen worden gesproken van de hiërarchisch gestructureerde 
beleidsvoering. Scientology vergelijkt de opbouw van haar organisatie bij 
voorkeur met die van de Rooms-Katholieke kerk: een centraal orgaan ter 
overkoepeling van de wereldwijde organisatie van waaruit bevelslijnen 
lopen naar de regionale, nationale en lokale organen. In concreto levert dit 
het volgende organisatorische beeld op. 

De centrale leiding vande-om de Scientology-terminologie te gebruiken
kerkelijke organisatie berust bij de Church of Scientology International 
(CSI), gevestigd in Los Angeles, California. Deze functioneert als overkoe
pelend lichaam sinds 1982, toen een grootscheepse reorganisatie werd 
doorgevoerd. Tot die tijd vormde de Church of Scientology of California de 
koepelorganisatie. Oe reorganisatie maakte een einde aan de onbevredi
gende situatie, dat het wereldwijde hoofdkwartier was gevestigd in het 
Engelse East-Grinstead, terwijl de juridische hoofdzetel zich in LosAngeles 
bevond. Bovendien behelsde zij het aanbrengen van een striktere scheiding 
tussen het wereldlijke (management) element van de organisatie en het 
kerkelijke element. CSI :. rlU tegelijkertijd de juridische, de administratieve 
en de kerkelijke koepel van de organisatie. Oe scheiding tussen het wereldlijke 
en het kerkelijke aspect komt tot uiting in de gescheiden verantwoordelijk
heden van de leidinggevende organen, de Board of Di rectors (de top van 
de wereldlijke organisatie) en de Executive Oiractor (de top van de kericelijke 
organisatie). Oe functie van Executive Director, die in 1966 vacant kwam 
door het terugtreden van Hubbard, wordt sedert 1981 weer vervuld. 

In de kerkelijke hiërarchie ressorteren onder de CSI op het regionale vlak 
(dat wil zeggen per continent) de zogenaamde FOLO's (Fiag liaison 
Operation Offices). Deze organen hebben de taak om uit naam van de CSI 
adviezen te geven en diensten te leveren aan de nationale organisaties op 
hun continent en vervullen tevens een coördinerende functie. Het FOLO 
voor Europa is gevestigd in Kopenhagen. 

Op nationaal niveau laten zich drie typen organisaties onderscheiden, 
nationale kerken, lokale kerken en missies. Lokale kerken zijn hiërarchisch 
ondergeschikt aan nationale kerken. Tussen missies en kerken lopen 
evenwel geen hiërarchische lijnen. Missies ressorteren onder de Scientology 
Misslons International (SMI), een afdeling van de CSI. In beginsel kan elke 
scientoloog ergens een missie beginnen. Uiteindelijk kan deze tot een kerk 
uitgroeien, indien naar het oordeel van de CSI wordt voldaan aan een 
aantal voorwaarden, vooral gericht op de aanwezigheid van administratieve 
en dienstverlenende capaciteit. Ook binnen de categorie kerken zijn nog 
weer gradaties te bespeuren al naar gelang de omvang van het cursusaan
bod. Is een kerk in staat cursussen aan te bieden boven een bepaald 
niveau, dan wordt zij gekwalificeerd als Advanced Organisation (gevorderde 
organisatie). In Europa komt deze benaming toe aan de vestigingen in 
Kopenhagen en East-Grinstead. Cursussen van het hoogste niveau worden 
slechts door één organisatie geboden, namelijk Flag. Flag staat voor 
vlaggeschip en was enige tijd de benaming van het aan het eind van de 
jaren '60 op zee gevestigde hoofdkwartier van de Scientology-organisatie. 
Tegenwoordig is dit orgaan- met een eigen rechtspersoonlijkheid- het 
hoofdkwartier van de in d ie jaren opgerichte Sea-Org(anisation), aanvankelijk 
na het intermezzo op zee gevestigd in Clearwater, Florida, en nu eveneens 
in los Angel es. Flag verzorgt niet alleen cursussen voor de verst gevorder
den, doch houdt zich ook bezig met de verdere ontwikkeling van het 
cursusprogramma. Formeel staat het orgaan buiten de kerkelijke hiërarchie 
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en fungeert het als advieslichaam van de CSI. Materieel echter drukt het 
wel degelijk een stempel op het beleid van de organisatie. De Sea-Org 
immers is een soort broederschap of, zo men wil. elite van de meest 
gevorderde en meest toegewijde scientologen. Ontlenen dezen aan hun 
lidmaatschap op zich zelf geen zeggenschap over niet-aangesloten sciento
logen, in de praktijk bekleden velen van hen belangrijke posities binnen de 
Scientology-organisatie. 

De opkomst van de Sea-Org werd gevolgd door de geleidelijke neergang 
van een ander orgaan dat, hoewel formeel onderdeel van de Scientology
organisatie, tijdens zijn bestaan een min of meer autonoom netwerk 
binnen de organisatie vormde en in feite jarenlang de dienst uitmaakte: het 
Guardian's Office (GO). Tot de taken van dit in 1966 opgerichte orgaan 
behoorden public relations, externe contacten, met name op juridisch en 
financieel gebied, en de bescherming van de organisatie en haar leden 
tegen bedreigingen van binnenuit en van buitenaf. Vooraf die laatste tak 
bepaalde het beeld van het GO als waakhond van Scientology, immer alert 
en (over)reagerend op als bedreigend beschouwde voorvallen. Sinds het 
orgaan in 1971 ook formeel autonoom werd, ontwikkelde het zich alras tot 
een staat in de staat, met eigen regels en met een eigen beleid. De leiding 
van het GO berustte bij de Guardian, welke rechtstreeks ressorteerde onder 
de Controller, na de Executive Director de belangrijkste uitvoerende 
functionaris (de functie werd vervuld door Hubbard's vrouw Mary Sue). In 
elke organisatie fungeerde een assistant-guardian, die de feitelijke macht 
uitoefende. Zijn taakopvattingen over de bescherming en verbreiding van 
Scientology \.o .:den het GO en met hem de Kerk verwikkeld raken in talrijke 
civiele procedures. In 1979 bereikte het orgaan een dieptepunt, toen enkele 
leidende figuren in de Verenigde Staten schuldig werden bevonden aan I 
inbraak en diefstal. Het aantreden van een nieuwe Executive Director gaf · 
het sein voor de grote schoonmaak. De Kerk erkende in een interne 
beleidsbrief63, dat het GO op drift was geraakt en dat zijn handelwijze 
somtijds strijdig was geweest met de belangen van de Kerk; met name 
gold dat de gepleegde misdrijven. De topmensen van het GO werden op 
een zijspoor gezet en door anderen vervangen. In 1982 werd het orgaan 
(inclusief de functie van Controller) opgeheven en werden zijn taken voor 
zover nodig ondergebracht bij andere onderdelen van de organisatie. 
Daarmee gaf de Kerk uiting aan haar streven om verbetering te brengen in 
haar negatieve imago. De Kerk, zo meent men, zal beter gedijen in een mil<t I 
klimaat zonder de agressiviteit en de escalatie van actie en rear:tie van 
weleer. Meer dan voorheen tracht men conflicten met (ex-)leden in der 
minne te schikken en met critici een dialoog aan te gaan. In hoeverre • 
d~e nieuwe:trend zich zaldoorz.ett~n, za! jn·de komende jaren rrioeten·· 
plijken: · ·· ·· · 

De onderlinge contacten tussen de verschillende onderdelen van de 
Scientology-organisatie zijn veelvuldig. Een belangrijke rol daarin spelen 
de beleidsbrieven die, tezamen aangeduid als «policy,,, inmiddels acht 
dikke boekwerken omvatten. Beleidsbrieven zijn afkomstig van de CSI. 
Daarnaast kunnen hiërarchisch hogere kerken beleidsaanwijzingen en 
-adviezen geven aan lagere kerken, niet zelden tegen betaling. Beleidsmaat· 
regelen kunnen onder bijzondere omstandigheden door de Raad van 
Bestuur van een nationale kerk worden afgewezen, bij voorbeeld wanneer 
zij de kerk op gespannen voet zouden brengen met de nationale wet. Een 
dergelijke opstelling van een lagere kerk behoort echter tot de hoge 
uitzonderingen, zodat men mag vaststellen, dat lagere organen binnen de 
organisatie gebonden zijn aan wat van hogerhand wordt voorgeschreven. 
Bovendien is er een vorm van toezicht op lagere kerken door kerken die 
zich hoger in de hiërarchie bevinden. Zou blijken dat een lagere kerk zich 
niet aan het beleid houdt of anderszins niet naar wens functioneert, dan 
kan zij tot de orde worden geroepen. Andere contacten tussen de onderdelen 
van de Scientology-organisatie dragen vaak meer een zakelijk karakter. Zo 

•• Brief van de Executive Di rector International van 26 augustus 1981, SO/ED 17891NT; ter 
inzage op het commissiesecretariaat. 
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kunnen kerken elkaar tegen betaling diensten verlenen in de vorm van het 
verzorgen van specifieke opleidingen. Boeken die in het kader van cursussen 
worden gebruikt of te koop worden aangeboden, betrekken de kerken 
-eveneens tegen betaling - bij de Scientology-~itgeverij, New Era Publica
tions. Overigens betalen de kerken een percentage van hun inkomsten 
(opbrengsten van cursussen en verkoop produkten) aan de overkoepelende 
organisatie als bijdrage in de overhead-kosten. 

Zoals de uitgeverij een afzonderlijke rechtspersoon is, functioneren 
binnen de Scientology-organisatie nog diverse andere rechtspersonen, 
hetgeen de overzichtelijkheid van het geheel niet bevordert. Voor neven
activiteiten, die Scientology ontwikkelde, werden in het algemeen nieuwe 
rechtspersonen opgericht. Sommige van deze activiteiten, zoals de strijd 
voor de rechten van (psychiatrische) patiënten, drugshulpverlening en de 
·hervorming van het politie-apparaat met het oog op de privacy-bescherming 
van de burger, hebben door de jaren heen de aandacht van de organisatie 
gehad. In dat verband fungeren in tal van landen instellingen als een 
commissie voor de Rechten van de Mens en Narconon. Andere nevenacti
viteiten dienden veeleer beperkte doelen als fondsenwerving en het 
kweken van een gunstig imago. 

Tot slot van deze beschrijving van de internationale structuur van de 
organisatie nog enkele opmerkingen over de positie van de oprichter van 
Scientology, Hubbard. Sinds zijn terugtreding in 1966 als Executive 
Di rector heeft Hubba(d in de organisatie geen officiële functie meer 
vervuld, terwijl hij ook niet meer in het openbaar werd gezien. Dat gaf 
grond aan speculaties over zijn overlijden. Vanwege de Scientology Kerk 
worden dergelijke uitspraken gedurig tegengesproken, welke reactie steun 
vindt in een recente gerechtelijke uitspraak in de Verenigde Staten64• 

Hubbard zou een teruggetrokken leven leiden op zijn kapitale6s landgoed 
bij Riverside, California, en geen rechtstreekse bemoeienis meer hebben 
met de organisatie. Nochtans is het buiten kijf dat zijn gezag onder de 
Scientology-aanhang niet aan kracht heeft ingeboet. Ook zijn feitelijke 
macht moet groter zijn dan zijn formele positie doet vermoeden. Het beste 
wordt dat geïllustreerd door de beslissing van de Board of Di rectors, dat in 
het officiële beleid van de Kerk, de policy, geen wijzigingen kunnen worden 
aangebracht dan na toestemming van Hubbard. De redenering daarbij is, 
dat Hubbard de policy zelf heeft opgesteld na lang nadenken en veel 
onderzoek, waaruit bleek dat zij werkbaar was en dat zij werkte; zoiets kan 
iemand niet op eigen gezag veranderen. 

~ 3.7.3. Opvattingen 

De leer van de Scientology Kerk in kort bestek te beschrijven is geen 
eenvoudige taak. De grondslag van deze leer wordt immers gevonden in 
een omvangrijk en niet altijd even toegankelijk, beschouwelijk oeuvre dat 

64 Op 13 juni 1983 sprak een rechter van het Riverside Superior Court uit ervan overtuigd te zijn 
dat Hubbard nog in leven is. Diens oudste zoon die met zijn vader in onmin verkeert. had gesteld 
dat zijn vader öf dood öf ontoerekeningsvatbaar was, had de Kerk ervan beschuldigd diens land
goed (waarde geschat op US S 100 mln.) te exploiteren en had gevorderd als beheerder te worden 
aangesteld. De verdediging van de Kerk produceerde daarop een stuk met de vingerafdrukken 
en handtekening van Hubbard. waarin deze verklaart uit privacy- en veiligheidsoverwegingen 
voor een leven in afzondering op een geheim adres te hebben gekozen. De vordering van 
Hubbard's zoon werd daarop afgewezen. Zie behalve de verklaring van Hubbard onder meer Los 
Angeles Times, 14 juni 1983; beide ter inzage op het commissiesecretariaat. 
•• De Scientology Kerk benadrukt dat Hubbards vermogen voornamelijk is gevormd uit de 
inkomsten uit zijn eigen arbeid als science·fiction auteur en niet is onttrokken aan de baten van 
scientology. De schuld van US $13 mln. die Hubbard de Kerk kwijtschold bij zijn terugtreden in 
1966 zou dan ook zijn ontstaan door leningen van Hubbard aan de Kerk. De merites van deze 
beweringen zijn moeilijk te beoordelen. Enige twijfel over het waarheidsgehalte is ontstaan door 
de volgende passage uit de eerder genoemde verklaring van Hubbard: •I have transferred my 
religious trademarks to the Religious Technology Centre). but I retain full ownership of any 
commercial application of the marks as well as full ownership of all my copyrights and patent 
rights, none of which have been transferred. Contrary to the uniformed allegations of the 
petition. my trademark transfer involve no monetary loss». 
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de oprichter Hubbard in de loop van de jaren heeft geproduceerd. Het boek 
Dianetics, dat aan de wieg stond van Scientology werd gevolgd door een 
groot aantal boeken waarin de daarin ontwikkelde theorie werd verbreed 
en op tal van punten aangevuld en uitgewerkt66. 

Tracht men het geheel van opvattingen, doelstellingen en praktijken van 
Scientology te overzien, dan laat zich globaal aangeduid een drietal 
niveaus onderscheiden. Het hoogste -en tevens minst uitgewerkte -
niveau omvat de opvattingen over het heelal als een geordend geheel, een 
soort wereldverklaring die door Wallis67 is omschreven als «kosmolo
gien6a. Enigszins ter zijde daarvan staan mens-beschouwende opvattingen, 
opvattingen over goed en kwaad, enz. Het middelste niveau wordt gevormd 
door een aantal theoretische noties die geacht worden te zijn afgeleid van 
de kosmologische visie en die haar toepassing vinden in de praktijk van 
Scientology. Het laagste van de hier onderscheiden niveaus ten slotte 
betreft de praktische toepassing en dat is het niveau waarop in Scientology 
de meeste nadruk ligt. Dat komt onder meer tot uitdrukking in de kwalificatie 
die de organisatie zelf van haar leer geeft: een toegepaste religieuze 
filosofie. 

Een beschrijving van de leer van Scientology op de voor de hand 
liggende wijze, namelijk afdalend van het hoogste naar de lagere niveaus, 
zou ons inziens zowel aan dat laatste feit onrecht doen als een miskenning 
vormen van de feitelijke ontwikkeling die deze leer heeft doorgemaakt. De 
Scientology-leer heeft zich immers niet langs deductieve weg vanuit de 
wereldbeschouwelijke principes ontwikkeld, maar juist andersom. Het 
begin lag bij de toepassing van de principes van dianetics (het neutraliseren 
van engrammen, die de neerslag vormen van traumatische ervaringen, zie 
blz. 120), beginselen van min of meer psychologische aard. In de praktische 
toepassing van dianetics lag de aanleiding tot de ontwikkeling - binnen 
wat Scientology ging heten -van theoretische notities en kosmologische 
opvattingen, de religieus-filosofische bovenbouw. laten wij daarom de 
dianetische methode als uitgangspunt van onze uiteenzetting nemen. 

De mens, zo stelt Scientology vast, doet in zijn leven tal van ervaringen 
op van traumatische aard. Dingen die hem overkomen, situaties die hij 
verkeerd beoordeelt en omstandigheden die hij niet begrijpt doen hem 
beslissingen nemen die niet optimaal zijn en hem zelf en anderen schade 
berokkenen. Zijn gedragspatroon wordt primair bepaald door zijn reactieve 
geest, welke zijn analytische geest overvleugelt. Dat geeft conflicten, omdat 
de diepere, analytische geest van de mens automatisch het optimale 
nastreeft. Die conflicten kunnen zich binnen een mens zo opstapelen dat 
deze ernstige psychische en lichamelijke klachten ontwikkelt. Daarbij komt 
dat, aldus Hubbard, de dianetics-praktijk aan het licht bracht dat ook 
traumatische ervaringen uit eerdere levens de mens parten spelen. Zo 
ontstond de opvatting, dat in elke mens een geestelijke kern huist, die 
eeuwig is en niet met het menselijk lichaam afsterft. De mens is een 
geestelijk wezen, zo leert Scientology, en zijn handelen dient zoveel 
mogelijk in overeenstemming te zijn met het natuurlijke (feilloze) streven 
van dit wezen. Daartoe dient de reactieve geest, een onderdeel van het 
stoffelijke omhulsel dat het geestelijke wezen tijdelijk als woonplaats heeft, 
zoveel mogelijk buiten werking te worden gesteld. De dianetische methode 
draagt daarvoor de oplossing aan, namelijk de opsporing en vernietiging 
van de traumatische ervaringen die de werking van de reactieve geest 
bepalen. Op dit punt splitsen zich de wegen van dianetics en Scientology, 
althans in theoretisch opzicht. 

66 Een overzicht van de belangrijkste •officiële• Scientology-literatuur wordt gegeven in Roy 
Wallis, The Road toTotal Freedom, Heinemann London 1976, blz. 27Q-271. 
" Roy Wallis, op.cit., blz. 103. 
" Hoewel de Scientology Kerk moeite heeft met de term •kosmologie» (zij spreekt liever van 
filosofie), menen wij dat Wallis erin geslaagd is een treffende uitdrukking voor het hoogste 
niveau van de scientology-theorie te vinden. «Kosmologie• is immers een term die van oudsher 
gebruikt is als aanduiding voor een veronderstelde (hypothetische) orde in het heelal. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 16635, nr. 4 130 



Praktisch is het onderscheid gering, omdat zowel in dianetics als Scientology 
het auditeren (auditing) een centrale rol speelt. Auditing is oorspronkelijk de 
naam voor de psychotherapeutische methode die binnen dianetics wordt 
toegepast, maar die ook wordt gehanteerd voor de toepassing van Scientolo
gy-processen (technieken). ln Scientologywordt auditing doorgaans aangeduid 
met de term geestelijke begeleiding (pastoral counseling). 

Auditeren is het luisteren naar een cliënt en het gericht stellen van vragen 
door de auditor. De auditor is getraind·, de gebruikte methoden zijn gestan
daardiseerd en de sessies staan onder controle van een zogeheten «case 
supervisor>•, die het verslag dat de auditor van elke sessie maakt bestudeert 
en die zo nodig de auditor corrigeert. Bij het auditeren wordt ter bevordering 
van precisie en snelheid in de regel gebruik gemaakt van de E-meter (elek
tropsychometer), een apparaat dat veranderingen in de elektrische weerstand 
van het menselijk lichaam meet. Volgens onder meer Vrolijk is de werking 
gebaseerd op het principe van de elektrodermale response (EDR). het beginsel 
dat bij emotie de elektrische weerstand van de huid verandert. 69 

De Scientology Kerk zelf ontkent overigens dat de EDR in het geding is bij 
de werking van de E-meter. Blijkens de argumentatie van de Kerk- die zich 
daarbij baseert op een beschrijving van de E-meter door een Duits natuurkun
dige (Dr. Ph. Sonntag, Die Funktion des Hubbard Elektrometers, 1976, ter 
inzage op het commissiesecretariaat I- is de Kerk niet bekend met de fysiolo· 
gische beginselen van de EDR (zie daarvoor J. Beyk 69) 

Hubbard was overigens de eerste die dit principe in gestandaardiseerde 
vorm in de therapeutische (leken)práktijk introduceerde. De officiële definitie 
van de E-meter (een religieus instrument in de Scientology-optiek) ontlenen 
wij aan de omschrijving die de Scientology Kerk gebruikte in een zaak voor de 
Europese Commissie voor de Rechten van de Mens (Application no. 7807/77, 
X and Church of Scientology vs Sweden, Decision of 5 May 1979): «A rel igous 
artifact used to measure the state of electrical characteristics of the «staticfield» 
surrounding the body and believed to reflect or indicate whether or not the 
confessing pe•son has been relieved of the spiritual impediment of his sinsn. 

Qiaoetics. volgens de Scientology Kerk, een ccsubstudien van scientology, 
is de wetenschap die zich bezighoudt met de menselijke geest1 het mengl
lijke verstandf terwijl scientology de mens als spintueel wezeg benadrukt, 
gescheloen van en verschillená van lichaam en geest. laten wij nu verder 
de scientology-weg volgen en daarmee overstappen op het kosmologische 
onderdeel van de leer. 

Het geestelijke wezen dat de mens is, noemt Scientology thetan. De 
thetan is het ware zelf, onsterfelijl(, almachtig en alwetend. Thetans 
bestonden al voor er sprake was van materie, energie, ruimte en tijd 
(matter, energy, space, time, ofte wel in Scientology-jargon: MEST). MEST 
ontstond toen thetans werelden schiepen om zich mee te vermaken. 
Aangetrokken door het spel met deze werelden raakten thetans zich 
gaandeweg minder bewust van het feit dat zij door hun creaties zich zelf 
beperkingen hadden opgelegd. Zo verloren zij het besef van hun eigen 
status, hun onsterfelijkheid, almacht en alwetendheid en veronderstelden 
zij niet meer te zijn dan de lichamen waarin zij huisden. Ook waren zij zich 
niet meer bewust van de overgang van het ene, gestorven lichaam naar het 
andere. In al die tijd deden zij talloze traumatische ervaringen op. Scientology 
is erop gericht om de thetan weer vrij te maken, de thetan zijn volledige 
controle over lichaam en geest te doen herkrijgen. ccCiearn worden is een 
stap in die richting, doordat daarmee de reactieve geest wordt uitgeschakeld, 
maar het uiteindelijke doel dat de scientoloog wordt voorgehouden is de 
status OT (Operating Thetan) te bereiken. In die staat immers heeft de 
thetan zijn oorspronkelijke controle over lichaam en geest hervonden. 

69 J. Beyk, De «Galvanic Skin Response•. principes en scoring, Nederlands Tijdschrift voor 
Psychologie. 25ste jaargang, 1970, blz. 441 e.v.). 
A. Vrolijk, Transeendental meditation and dianetics. Two sects, two ways of confronting, in 
Gedrag, Tijdschrift voor psychologie, 6de jaargang, 1978, 3/4 blz. 181 e.v.). 
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De technieken die in Scientology worden toegepast in trainingscursussen 
en auditing zijn deels afgeleid van theorieën die rond het centrale element 
in het systeem, de thetan, zijn opgebouwd. Tal van technieken beogen één 
of meer van de doelstellingen die deze theorieën in zich bergen te bereiken 
dan wel naderbij te brengen. 

De «afgeleide filosofie,. concentreert zich rond een viertal elkaar aanvul
lende begrippen, die wij hier kort aantippen, te weten exteriorization, 
confrontation, communication en controL 

Exteriorization houdt in, dat de thetan het beste tot zijn recht komt indien 
hij zich in een bepaalde positie ten opzichte van het lichaam bevindt, niet in 
het lichaam of geheel daarvan gescheiden, doch vlakbij het lichaam en dat 
bewust beheersend. 

Confrontation vervolgens staat voor de gedachte, dat herstel van zijn 
capaciteiten het de thetan mogelijk maakt om zijn omgeving te «confronte
ren", tegemoet te treden, aan te kunnen. Dat stelt de mens in staat om zijn 
eigen verantwoordelijkheid voor bepaalde schadelijke handelingen onder 
ogen te zien en aldus gespaard te worden voor de blokkering, die de 
schuldgevoelens opgewekt door het voortdurende ontlopen van die 
verantwoordelijkheid veroorzaken. 

Het derde kernbegrip, communication, wil zeggen, dat de thetan zijn 
mogelijkheden om met de omgeving te communiceren moet benutten. 
Meestal wordt de thetan ergens op het tijdpad dat hij heeft gevolgd 
vastgehouden als gevolg van een trauma, waardoor hij niet voldoende «in 
communicatie staat .. met zijn lichaam en zijn omgeving. Daarin ligt, aldus 
Scientology, de oorzaak van veel psychosomatische klachten. 

Control is het laatste van het viertal begrippen. Het brengt tot uitdrukking, 
dat de thetan oorzaak moet zijn in plaats van gevolg. Hij moet niet, zoals 
doorgaans het geval is, worden beheerst door lichaam en geest, doch 
omgekeerd zelf zijn omgeving beïnvloeden en beheersen. Wie kennis 
neemt van de inhoud van de trainingscursussen en auditing die de Sciento
logy Kerk op zijn programma heeft staan, zal bijna steeds de hiergenoemde 
begrippen daardoorheen zien schemeren. 

Enigszins ter zijde van de kosmologische opvattingen rond de thetan en 
de daarvan afgeleide filosofie menen wij ten slotte enkele filosofische 
uitgangsstellingen te mogen signaleren, die in de Scientology-leer het 
handelen van de mens verklaren. Zij vormen de basis van de ethiek van de 
Scientology Kerk. De kern van dit facet van de leer is de idee. dat de mens 
zich laat leiden door een drang om te overleven. De mens is echter afge
dwaald van de optimale weg naar overleven. Hij heeft handelingen verricht 
die schadelijk (onethisch) zijn, en daardoor zijn natuurlijke vermogen om 
steeds in elke situatie de beste beslissing te nemen ondergraven. Ethiek is 
aldus de «reason and the contemplation of optimum survivaP0 ; goed is 
con.~!ructief en kwaad is destructief ten opzichte van het dynamische 
bestitansprincipe survival, .overleven. Hubbard heeft dit principe in acht 
zogeheten «dynamicsn onderverdeeld: survival for one's self (voldoet men 
volledig aan deze eerste dynamic, dan is men «clean,), for one's family and 
children, for one's group, for mankind, tor allliving things, for the physical 
universe itself, for the spiritual universe en ten slotte voor God71 • 

Inderdaad omvatten de Scientology-opvattingen het bestaan van een 
schepper, een god. Wat god precies betekent blijft nochtans geheel open. 
Door middel van Scientology kan ieder voor zich de betekenis die god voor 
hem heeft vaststellen. Overigens zijn ook andere kosmologische opvattingen 
zoals het bestaan van vorige levens allerminst dogma's voor potentiële 
volgelingen: de juistheid ervan moet men zelf ontdekken. 

>o What is Scientology, blz. 204. 
71 Ibidem. blz. 200. De eerste vier dynamics- die van biologisch en sociaal karakter zijn
werden pas na de publikatie van het boek Dianetics aangevuld met de laatste vier. die meer van 
morele en spirituele aard zijn. Zie ook: Roy Wallis. op. cit., blz. 39. Deze uitbreiding loopt parallel 
aan de ontwikkeling van dianetics in de richting van Scientology. 
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Wanneer men zich aan het einde van deze beschrijving van de leer van 
de Scientology Kerk afvraagt waar deze leer geplaatst zou kunnen worden, 
is het interessant om vast te stellen dat Scientology zich zelf ziet als een 
religieus-filosofische stroming in de traditie van de oosterse wereldbeschou
wingen zoals hindoeisme en boeddhisme72• Hubbard zou een diepgaande 
studie van andere godsdiensten hebben gemaakt, en de resultaten ervan 
zouden in de opvattingen van Scientology hun weerslag hebben gevonden. 
In hoeverre elementen uit de Scientology-opvattingen feitelijk zijn ontleend 
aan andere bronnen is onduidelijk. Beïnvloeding waarvan ook de Scientology 
Kerk erkent dat zij heeft plaatsgevonden73 kan ook min of meer onbewust 
hebben plaatsgevonden. Inderdaad zijn er enkele overeenkomsten aan te 
wijzen tussen de Scientology-opvattingen en die van oosterse religies. Met 
name geldt dat voor yoga, dat binnen de oosterse religies een gemeen
schappelijke methode is om tot hogere bewustzijnstoestanden te geraken, 
tot eenheid met het al, het ene waaruit de wereld der verschijnselen is 
ontstaan en waarop deze berust. In de oosterse religies wordt geen 
dogmatische wereldverklaring aangehangen, noch een uniform scheppings
verhaal. De bestaansgrond, of goddelijke kracht, wordt wel geïdentificeerd 
met de atman, het zelf, het fundament waarin alle levensfuncties gegrond
vest zijn en waarvan alle functies en psychische vermogens een manifestatie 
zijn. Een dergelijke zienswijze komen wij ook bij Scientology tegen, als 
gesproken wordt van de thetan als oorzaak van alle lichamelijke en psychi 
sche uitingen, als almachtig en alwetend, als het ware zelf1•. 

Wat yoga betreft is het voorts opmerkelijk, dat de accentuering van het 
praktische aspect gelijkenis vertoont met de nadruk die binnen Scientology 
op de technieken wordt gelegd. Daar komt bij, dat yoga-beoefening leidt 
tot het (her)krijgen van onbevroede capaciteiten (kennis van vorige levens, 
alles kunnen zien, onzichtbaarheid, e.d.) die verwantschap vertonen met de 
geclaimde resu ltaten van de toepassing van Scientology-technieken75

• Die 
technieken verschillen overigens zeer van de methoden die in yoga worden 
gebruikt. 

3.7.4. Activiteiten in Nederland 

Ontwikkelingsgang 

Uit de voorafgaande beschrijving van de internationale ontwikkeling van 
de organisatie zal duidelijk zijn, dat de reputatie van de Scientology Kerk 
ten tijde van haar komst naar Nederland in 1970 verre van smetteloos was. 
Aan het einde van de jaren '60was de Kerk in verscheidene landen gewikkeld 
in gerechtelijke procedures, vormde zij onderwerp van onderzoek door 
overheidsinstanties en stond in het algemeen haar handelwijze in de media 
aan scherpe kritiek bloot. Het behoeft dan ook geen verbazing te wekken 
dat reeds de eerste tekenen van Scientology-activiteit in ons land de 
aandacht van de overheid trokken. Medio 1970 attendeerde de Nationale 

72 •Scientology .... zet een traditie voort die is ontstaan met de Veda's en die haar vorm vond in 
de Dharma•. (Brief van de Scientology Kerk aan de subcommissie van 14 juli 1982). 

•De oorsprong van de Scientology-filosofie is terug te vinden in de oudste religieuze geschriften, 
de Vedische hymnen, en Scientology zet als filosofie de traditie van het boeddhisme voort.• 
(Brief van de Scientology Kerk aan de subcommissie van 20 apri l 1982). 
" In • The Background and Cèremonies of the Church of Scientology of California, Worldwide• 
(1970) is een hoofdstuk opgenomen over de •achtergrond van de religieus-historische wortels 
van de Scientology Kerk-, waarin naast hindoeisme en boeddhisme ook Griekse wijsgeren, 
Spinoza en Thomas van Aquino als bronnen van wijsheid welke nu deel uitmaakt van de 
Scientology-opvattingen worden opgevoerd. Zie verder: Wallis, op.cit. blz. 11G-113. 
,. Zie behalve blz. 115--117 van dit rapport (over hindoeïsme) en blz. 131 (over de kosmologie 
van Scientology) ook J. Gonda, Inleiding tot het Indische denken, 1948, en zijn bijdragen over 
Indische filosofie, hindoeïsme, boeddhisme e.d. in dt1 Gro111 Winkier Prins Encyclopedie. 
75 Zie Wallis, op. cit., blz. 1 12-113, die concludeert, dat •Scientology theory and practice 
seems to be oriented togoals that have been traditional in the realms of the occult and to derive 
this orientation and some of its philosophical rationale from yoga. The abilities to which Sciento
logists tay claim parallel the siddhis of the yogi. • (Ibid .. blz. 122). 
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Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid de regering op de moeilijk
heden die de vestiging van Scientology in Nederland zou kunnen veroorzaken. 
Deze actie leidde tot de opdracht van Justitie aan de procureurs-generaal om 
een onderzoek te doen instellen naar de aard en omvang van de activiteiten 
van de organisatie. De activiteiten waren minimaal, zo wees het onderzoek 
uit: een korte cursus in Rotterdam, een lezing in Amsterdam en de oprichting 
van twee stichtingen, de l. Ron Hubbard-stichting en de Stichting Scientolo
gy-Leiden. Geconcludeerd werd dat er weinig concrete aangrijpingspunten 
waren voor de bestrijding van de organisatie. Er waren geen aanwijzingen 
dat strafbare feiten werden gepleegd en evenmin feiten of omstandigheden 
die gronden voor ontbinding konden vormen. Men besloot zich voorshands 
van actie tegen de organisatie te onthouden, doch wel waakzaam te blijven. 

Inderdaad hadden de Scientology-activiteiten in het begin van de jaren 
'70 een zeer geringe omvang. Zij beperkten zich in feite tot de pogingen 
van twee buitenlandse scientologen om een vaste kern van Nederlandse 
aanhangers te kweken die de organisatie zelf zouden kunnen uitbouwen. 
Eind 1971 verlieten deze buitenlanders ons land onder de mededeling aan 
de Leidse politie dat inmiddels voldoende Nederlanders voor de beweging 
waren opgeleid. In 1972 nam de organisatie met de oprichting van de 
Stichting Scientology Kerk Nederland76 de juridische vorm aan van kerkge
nootschap. De bedoeling was dat de SKN het overkoepelende lichaam zou 
worden van een aantallater op te richten plaatselijke kerken. Dat plan is 
evenwel nooit verwezenlijkt. Het bleef bij de oprichting in 1977 van de 
Scientology Kerk Amsterdam (SKA), die in 1981 als kerkgenootschap werd 
aangemeld. Landelijk gezien werd Amsterdam het centrum van Scientolo
gy-werkzaamheid. Andere plaatselijke groepen ontstonden er nauwelijks, 
afgezien van een kleine zelfstandige vestiging (missie) in Den Haag (sedert 
1976). Vanuit Amsterdam ontwikkelde activiteiten leidden alleen in het 
Friese Kortehamme en in de Belgische plaatsen Gent, Hasselt en Antwerpen 
tot organisatievorming. Pas onlangs lijkt daarin, zoals wij nog zullen 
belichten, enige verandering te zijn gekomen met de vorming van plaatselijke 
dia netics-g roe pen. 

Hoewel de omvang van de beweging in de beginjaren zeer beperkt bleef 
(eind 1973 bedroeg het aantal stafleden 12) en haar activiteit dienovereen
komstig, verflauwde de aandacht voor de Scientology Kerk aan de zijde 
van de overheid niet. Zo vatte Volksgezondheid- meer gedreven door 
ongerustheid over de mogelijke kwalijke effecten van Scientology dan door 
concrete gegevens over laakbaar gedrag - het voornemen op om de 
journalist J. Phaff, die al eerder over het onderwerp had gepubliceerd77, 

een opdracht te verlenen tot het vervaardigen van een onderzoekrapport 
over Scientology. Phaff zou daarvoor een subsidie ontvangen en worden 
bijgestaan door een beoordelingscommissie, bestaande uit vertegenwoor
digers van Volksgezondheid en van Justitie. Doordat Phaff uiteindelijk niet 
wilde meedoen liep deze actie op niets uit. Eind 1973 werd een nieuwe 
poging ondernomen. Ook hier ging het om een actie van Volksgezondheid· 
ambtenaren, handelend op persoonlijke titel, nie~ op basis van besluitvor- · 
ming op ministerieel niveau78• Er werd een 8 man sterke werkgroep- de 
,werkgroep-Dekker- ingesteld, bestaande uit ambtenaren van Volksgezond· 
heid en van Justitie, aangevuld met enkele deskundigen uit de geestelijke 
gezondheidszorg. De vergadernotulen79 1aten zien, dat de werkgroep vooral 

76 Oe SKN. die overigens door misverstanden aan de zijde van Scientology over de te volgen 
procedure eerst in 1974 als kerkgenootschap werd aangemeld. heeft sedert 1977 een louter 
~apieren ~staan geleid. De enige reden voor haar voortbestaan was het feit dat de SKN partij was 
·~ een ~I smds 1972 slepende gerechtelijke procedure (wegens smaad) tegen het Westduitse 
l ljdschnft Neue Revue, welke eind 1983 door de Scientology Kerk is beëindigd. Tot liquidatie van 
de SKN heeft dat nog niet geleid. 
77 Vrij Nederland, 13 juni 1970 en 28 november 1970; zie ook een latere publikatie van Phaffs 
hand in Vrij Nederland, 9 november 1971. 
71 Staatssecretaris Veder-Smil van Volksgezondheid en M ilieuhygiëne kwalifi ceerde deze actie in 
een brief van 27 mei 1980 als ~oriënterend overleg• . dat plaatsvond naar aanleid ing van de 
discussies over Scientology in Australië, Engeland en Amerika. 
79 Oe notulen zijn opgenomen in een (vertrouwelijk) dossier betreffende de werkgroep. aanwezig 
op het ministerie van Justitie, dat door ons met toestemming van de minister kon worden 
geraadpleegd. Oe hier gereleveerde gegevens zijn aan het dossier ontleend, doch zo geselecteerd 
en geformuleerd, dat daarmee ons inziens geen afbreuk wordt gedaan aan de vertrouwelijkheid 
van het dossier. 
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beoogde.om door onderzoek hetware karakter van Scientology te voorschijn 
te brengen. Door de gevaren van de organisatie te signaleren en maatregelen 
aan te bevelen die de ontwikkeling van Scientology zouden tegengaan; · 
meende men het publiek de nodige bescherming te kunnen bieden. De 
werkgroep werd in moeilijkheden gebracht, toen na enige tijd een van zijn 
deskundigen zich als scientoloog·ontpopte. De Scientology Kerk had de 
werkgroep geïnfiltreerd en spande met de zo verkregen informatie eind 
1974 een kort geding80 aan tegen de leden van de werkgroep, ten einde de 
werkgroep een publikatieverbod te doen opleggen. Daarin slaagde men 
weliswaar niet, doch de werkzaamheden van de werkgroep bleken wel 
zodanig ontregeld, dat nadien niet meer werd vergaderd en de groep 
uiteenviel. Toch speelde deze eerste gerechtelijke procedure van Scientology 
in ons land- paradoxaalgenoeg-de werkgroep ook in de kaart, in die zin 
dat zij het beeld bevestigde van de agressieve organisatie die de Scientology 
Kerk in het buitenland heette te zijn en de Kerk van de maatschappij 
vervreemdde. Een andere gebeurtenis in die tijd versterkte dat beeld: 
scientologen werden betrapt op diefstal. van documenten over Scièntolog'J( 
uit de archieven van het Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezond
heid in Utrechta1• 

De grote aandacht van de Scientology Kerk voor haar werkelijke en 
vermeende tegenstanders en de conflicten die daaruit voortsproten, zullen 
de ontwikkeling van de organisatie niet te stade zijn gekomen, maar 
leidden evenmin tot haar ondergang82. Meet men de omvang van de 
organisatie af aan het aantal stafleden, dan laat zich (aan de hand van 
Scientology-cijfers) vaststellen. dat de Kerk zich in de eerste jaren op een 
laag niveau had gestabiliseerd (1973: 12 stafleden; 1975: idem). Na '75 trad 
een geleidelijke groei op (1-1-1978: 29 stafleden; 1-1-1980: 53). Het 
hoogtepunt werd bereikt op 1 juni 1980 met 80 stafleden, welk aantal een 
jaar later was gedaald tot 47. Medio 1983 bedroeg het aantal stafleden 52, 
waarvan 30 full-time. Een eerdere opgave die betrekking had op begin 
1983 vermeldde nog een aantal van 76 stafleden, waarvan 52 full-time83• 

Op dat tijdstip telde de Kerk volgens eigen opgave 725 leden (waarvan 320 
op dat moment actief waren). terwijl het adressenbestand, waarin een 
ieder wordt geregistreerd die ooit een dienst van de Kerk heeft betrokken, 
7000 namen omvatte. 

00 Oe president van de Amsterdamse Rechtbank wees op 3 januari 1975.vonnis. Hij wees het 
gevorderde publikatieverbod af, omdat de werkgroep nog geen voornemens had opgevat om te 
publiceren en er dus voor Scientology geen concrete dreiging bestond dat zij in haar belang zou 
worden geschaad. In hoger beroep werd dit vonnis op 24 juni 1976 door het Hof te Amsterdam 
bevestigd. Ook het door de Scientology Kerk aangevoerde argument, dat leden van de werkgroep 
onrechtmatig hadden gehandeld door stukken, waarover in de Bondsrepubliek Duitsland 
processen waren gevoerd, in de werkgroep te verspreiden. wees het Hof van de hand. Oe (niet 
gepubliceerde) vonnissen liggen op het commissiesecretariaat ter inzage. 
11 Oe scientologen werden bij toeval aangehouden bij een verkeerscontrole en wekten door hun 
zenuwachtig gedrag zoveel argwaan dat hun auto werd doorzocht, waarbij de ontvreemde 
documenten werden aangetroffen. Weliswaar verklaarde de Scientology Kerk, dat haar leden op 
eigen initiatief en met de hoogste motieven hadden gehandeld, doch uit tal van verklaringen is 
ons gebleken dat de werkwijze van de Kerk in die tijd van dien aard was, dat dergelijke acties 
binnen het beleid van de Kerk. althans het Guardian's Office pasten. Wel zouden tegen de daders 

.disciplinaire maatregeten zijn genomen . 
. 02 Over de vraag of een organisatie als de Scientology Kerk nu gedijt in een maatschappelijk 
· gunstig dan wel ongunstig klimaat lijken ons overigens uiteenlopende opvattingen mogelijk. Zo 

hebben wij getracht enig zicht te krijgen op de effecten die de geruchtmakende «Ombudsman•· 
uitzendingen over Scientology (eind 1980. begin 19811 op de belangstelling voor de organisatie 
hadden. Daarbij zij aangetekend dat deze uitzendingen zich niet boJ?aald kenmerkten door 
fijnaevoeligheid. Aangenomen dat de door Scientology desgevraagd geleverde weekstaten 
betrei!'end'e cursusdeelname en aantal nieuwe bezoekers in de vestiging van de Kerk voldoende 
betrouwbare gegevens bieden, zou men kunnen concluderen dat de TV-uitzendingen op korte 
termijn in het algemeen negatief werkten (schoksgewijze terugtoop van de cijfers over een periode 
van circa 2 weken), doch geen blijvende invloed hadden. Enige twijfel is echter op zijn plaats. Zo 
kan uit de financiële geg'evens worden afgeleid dat de Scientology Kerk geruime tijd nodig heeft 
·gehad om van de inzinking in 1981 te herstellen: in 1982 lag het inkomstenniveau nog een fractie 
.beneden dat van 1980 (zie blz. 147). 
·u Overigens zijn de schommelingen in de aantallen stafleden aanzienlijk groter dan de hier 
vermelde cijfers doen vermoeden. Door het grote verloop kon het voorkomen dat binnen een 
kalenderjaar het aantal stafleden terugviel van 25 naar 8 om daarna weer op te lopen tot 40. 
Nogal wat informanten van buiten de SKA hebben ons trouwens schattingen doen toekomen 
van het aantal stafleden in 1982, die beduidend lager uitvallen dan de door de SKA verstrekte 
opgave. 
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Organisatie 

Gegeven de toch relatief geringe omvang van de organisatie doet de 
interne structuur van de SKA zeer ingewikkeld aan. Een verklaring daarvoor 
kan worden gevonden in de omstandigheid dat elke kerk binnen de 
Scientology-organisatie volgens hetzelfde, door Hubbard gewaarmerkte 
patroon is gestructureerd. Juridisch staat het Bestuur aan het hoofd van de 
Kerk. In de tweedeling wereldlijke- kerkelijke macht representeert dit de 
wereldlijke macht. Blijkens de medio 1982 herziene statuten van de Kerk 
wordt het Bestuur jaarlijks bij meerderheid van stemmen gekozen uit en 
door de volledige leden van de Kerk (dat zijn de bestuursleden en degenen 
die werkzaam zijn binnen de Kerk op basis van een religieuze gelofte; de 
overige leden hebben geen stemrecht). Juridisch onder maar als eerste in 
de kerkelijke hiërarchie feitelijk naast het Bestuur staat de voorzitter van het 
Dagelijks Bestuur of. om de internationale terminologie aan te houden, de 
Executive Director. Hij is de functionaris die de complete staf leidt. Deze 
staf is verdeeld in zeven divisies: bestuur, communicatie en verspreiding 
(deze drie divisies staan vooral de algemene organisatie ten dienste en 
vallen onder de Hubbard Communications Office (HCO)-secretaris), 
financiën, dienstverlening, kwalificatie en publieke betrekkingen (deze vier 
divisies beheren de dienstverlenende functies en vallen onder de organisa
tiesecretaris). De zeven divisies worden geleid door een secretaris en zijn 
onderverdeeld in een twintigtal afdelingen. aan het hoofd waarvan een 
directeur staat. 

De eerstgenoemde divisie (bestuur), in de Scientology-indeling: divisie 7, 
heeft altijd een centrale plaats ingenomen binnen de organisatie. Tot voor 
kort behoorde het Guardian's Office (GO), waar het centrum van de macht 
lag, ertoe. Ook nu nog maken alle leidinggevende stafleden deel uit van 
deze divisie. Het GO bemoeide zich weinig met de dagelijkse gang van 
zaken in de organisatie, doch vervulde primair de functie om de Kerk te 
beschermen en de weg vrij te maken voor de kerkelijke ideologie. Door 
middel van zijn afdeling GO-Finance was het ook verantwoordelijk voor de 
financiële gang van zaken binnen de Kerk. Alle financiële transacties van 
enig belang liepen via deze afdeling. De GO-afdeling Social Coordination 
hield zich bezig met het vinden van mogelijke medestanders. Van daaruit 
werden onder meer de activiteiten gecoördineerd op het gebied van 
drugshulpverlening (Narconon) en rechten van psychiatrische patiënten 
(Comité voor de Rechten van de Mens). Juridische kwesties, belastingzaken 
en gerechtelijke procedures behoorden tot de verantwoordelijkheid van de 
afdeling GO-Legal. Voorts was er een afdeling GO-Public Relations. De 
beruchtste afdeling van het GO evenwel was het zogenaamde Bureau One 
(B-1 ). Deze afdeling had tot taak inlichtingen te verzamelen en gold in 
wezen als de spionage-afdeling. In het verleden maakte zij bij de uitoefening 
ván haar taak onder meer gebruik van ccunder-cover agents>>, veldwerkers 
die onder een aangenomen identiteit bepaalde opdrachten verrichtten. In de 
regel ging het daarbij om het verkrijgen van documenten en van gegevens 
over personen. Om inzicht te verwerven in de werkzaamheden van als 
bedreigend ervaren organen dan wel invloed uit te oefenen op het functio
neren van bepaalde organen, gebruikte men enige malen de methode van 
infiltratie. De werkgroep-Dekker biedt daarvan een voorbeeJd84 • Van de 

•• Dat de infiÎtratiemethode in 1981 nog werd toegepast menen w ij te moeten opmaken uit het 
feit dat wij bij een bezoek aan de Scientology Kerk in november 1982 in een persoonsdossier van 
een van de leden van de subcommissie- waarin wij door het uitoefenen van enige pressie 
inzage hadden verkregen- een verslag aantroffen van een vertrouwelijk gesprek dat wij begin 
~981 hadden gevoerd met een grote groep ex-leden van nieuwe. religie~ze_bewegingen, 
welke onder auspiciën stond van de vereniging~'(Saïnenwertieîide Ouder$ SektelëdenY.' 
Onmiskenbaar was dit verslag afkomstig van eenVan de deelnemers aan het gesprek die, naar 
wij aannemen, onder valse voorwendsels tot de groep was toegetreden. Op de vraag hoe men 
aan dit verslag kwam bleven vertegenwoordigers van de Kerk het antwoord schuldig. 
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zijde van de Kerk werd ons meegedeeld dat bij de opheffing van het GO in 
1982 de functies ervan over de andere afdelingen werden verdeeld. De 
functie van Bureau One is voor zover het het verzamelen van inlichtingen 
en de bewaking van de veiligheid (onder meer het tegengaan van infiltratie) 
betreft overgeheveld naar departement 20 van divisie 7. Aan de spionage
taken (onder meer het zelf infiltreren van vijandig geachte organisaties) zou 
geen behoefte meer bestaan. Het Social Coordination-werk is organisatorisch 
losgemaakt van de kerkelijke hiërarchie en ondergebracht in een afzonderlijk 
internationaal netwerk dat onder CSI ressorteert. 

Divisie 1 (communicatie) houdt zich behalve met administratieve aange
legenheden vooral bezig met de werving van personeel (daarvoor is een 
vaste «recruiter)) aangesteld, die stelselmatig cursisten poogt te bewerken 
om een staffunctie te aanvaarden) en de interne rechtspraak, dat wil 
zeggen het corrigeren van onzuiverheden in de leer (in de Scientology
terminologie: out-tech en out-policy) bij stafleden en cursisten85• Tot de 
taak van deze divisie behoort ook het opvangen en in het gareel brengen 
van opstandige of ontevreden leden (in het algemeen nadat in divisie 5 
(kwalificatie) al is geprobeerd hen met zachte hand tot rede te brengen). 

Divisie 2 (verspreiding) heeft tot taak mensen die net een cursus hebben 
afgesloten te bewegen tot het volgen van een nieuwe cursus. Daarbij 
worden tal van technieken gehanteerd, die blijkens de talrijke reacties van 
ex-leden dikwijls als pressie worden ervaren. Het vervaardigen en versprei
den van informatiemateriaal, waaronder het kwartaalblaadje van de Kerk, 
de nieuwe Theta, behoort ook tot de verantwoordelijkheden van deze 
divisie, alsmede de verkoop van boeken en E-meters. De divisie verzorgt 
ook de zogenaamde cccentral files)) - de dossiers met persoonsgegevens 
die worden aangelegd van ieder die ooit een dienst van Scientology heeft 
betrokken -. De central files vormen de informatiebron voor de eveneens 
onder deze afdeling ressorterende cdetter-registrars)), die de taak hebben 
om ieder die met de organisatie in contact is geweest te bestoken met 
brieven en documentatiemateriaal. 

Divisie 3 (financiën) houdt de rekeningen van de leden bij en behartigt de 
financiële zaken. Zij werd volledig beheerst door het GO en viel onder het 
toezicht van de assistant-guardian finance. De belangstelling van het GO 
gold met name de solvabiliteit van de organisatie. 

Qivisie 4 (dienstverlening ofte wel ••technicaln) draagt de verantwoording 
voor de cursussen en het auditeren, met uitzondering van de introductie
cursussen die onder divisie 6, publieke betrekkingen, vallen. Binnen deze 
divisie fungeren case-supervisors die belast zijn met het toezicht op en de 
begeleiding van cursisten. In de ••major course room•• zijn doorgaans 1 of 2 
supervisors aanwezig. Het auditeren wordt in aparte ruimten gedaan door 
auditors, die onder de administratieve leiding staan van de diractor of 
processing, die weer ondergeschikt is aan de Tech-secretary. 

Divisie 5 (kwalificatie ofte wel ccqualn) verzorgt de stafopleidingen en 
bepaalde typen cursussen, de zogenaamde internships. Mensen die 
problemen geven of kritiek hebben worden in eerste instantie hier opge
vangen. Via gesprekken wordt geprobeerd een oplossing te vinden. lukt 
dat niet, dan wordt de «ethicsn-afdeling (divisie 1) ingeschakeld. Op deze 
wijze tracht men afwijkende denkbeelden, kritische geluiden en opstandig 
gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium en zo effectief mogelijk te isoleren 
en uit de weg te ruimen. Het is ook deze afdeling die zich intensief bezighoudt 
met mensen die overwegen of hebben besloten om de organisatie te 
verlaten86• 

" Zie over de manier waarop dit soort correcties door betrokkenen vaak wordt ervaren, namelijk 
als straf, ook blz. 122-123. 
" Ook hier geldt dat deze activiteiten door de Scientology Kerk in een geheel ander perspectief 
worden geplaatst. Oe Kerit gaat ervan uit, dat ontevredenheid (of erger) altijd is terug te voeren 
op incorrecte toepassing van Scientology-technieken. Oe gemaakte fouten moeten worden 
opgespoord en gecorrigeerd, de beoordeling van personen is in het belang van hen zelf. 
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Divisie 6 (publieke betrekkingen ofte wel .cdistributio01~) ten slotte vangt 
de mensen op die voor het eerst met de organisatie in aanraking komen. 
Zij is belast met het afnemen en evalueren van de persoonlijkheidstest, 
verzorgt de eenvoudige introductiecursussen en belegt tevens op gezette 
tijden bijeenkomsten voor field staff members (waarover later) en de 
wekelijkse kerkdienst. 

Stafleden 

Men zal begrijpen, na deze beknopte en globale uiteenzetting, dat de 
organisatie van de SKA een groot aantal stafleden vergt, wil men althans 
voorkomen dat bepaalde posten onbezet blijven dan wel een en dezelfde 
persoon meer functies vervult (hetgeen overigens in beiderlei opzicht 
voorkomt87). Oe recrutering van stafleden is de organisatie dan ook een 
voorwerp van aanhoudende zorg. Stafleden worden aangetrokken uit de 
cursisten, die lid van de organisatie zijn geworden. Zoals beschreven zijn 
daartoe speciale functionarissen aangesteld, terwijl het in feite alle stafleden 
tot taak wordt gerekend om potentiële stafleden te signaleren en te 
bewerken. Deze instelling van stafleden vloeit niet uitsluitend voort uit 
verknochtheid aan de organisatie, doch wordt tevens krachtig gestimuleerd 
door enkele voorschriften. Zo kan een staflid pas in een andere functie 
worden geplaatst, wanneer hij voor zijn eigen post een vervanger kan 
voordragen. Ook kan hij pas vakantie nemen, indien hij in zijn vervanging 
heeft voorzien. Bovendien worden bij tijd en wijle aan de afdelingen quota 
opgelegd voor het aantrekken van nieuwe stafleden. waarbij elk lid is 
gehouden dagelijks een aantal ccrecruitment-interviewsn te voeren. Poten
tiële stafleden zijn met name de leden die een grote ontvankelijkheid tonen 
of die niet te zeer vaste bezigheden of plannen hebben. 

Positieve eisen waaraan aspirant-stafleden moeten voldoen zijn er maar 
weinig . Auditors moeten een IQ van minimaal120 hebben. Voor andere 
functies trekt men graag mensen aan, die door baan of opleiding voor 
bepaalde taken zijn toegerust. Negatieve eisen zijn er in groteren getale: 
men mag onder meer geen specifieke psychiatrische behandelingen 
hebben ondergaan of opgenomen zijn geweest in een psychiatrische 
inrichting, geen strafblad hebben of worden gezocht door de politie, 
nimmer belastende verklaringen tegen Scientology hebben afgelegd of 
acties tegen de organisatie hebben ondernomen en geen grote schulden 
hebben. Men dient daartoe een schriftelijke verklaring af te leggen, zij het 
dat het auditeren een zodanige controle op verstrekte informatie mogelijk 
maakt dat in feite sprake is van een continu selectieproces. Oe organisatie 
heeft het voor leden aantrekkelijk gemaakt om staflid te worden. Niet door 
de rechtspositie die zwak is, de verdiensten die zeer karig zijn of de werktijden 
die zeer lang zijn, maar wel door stafleden in staat te stellen gratis of tegen 
sterk gereduceerde tarieven cursussen en trainingen te volgen. Is men 
derhalve gemotiveerd of voelt men zich anderszins gedrongen om aan 
verdere cursussen en trainingen deel te nemen, dan is het financieel 
aantrekkelijk om dat te doen als staflid. Voor de organisatie snijdt het mes 
bovendien aan twee kanten, doordat van elk nieuw staflid de verklaring 
wordt verlangd dat hij bij het voortijdig verlaten van de staf of door het 
uitlokken van tegen hem gerichte disciplinaire maatregelen de volle 
waarde van de in zijn periode als staflid genoten diensten verschuldigd zal 
worden••. Oe daarmee in het vooruitzicht gestelde financiële verplichting 
kan hoog oplopen en aldus een grote belemmering vormen om op de 

87 In totaal zouden er vele duizenden verschillende functies op het organisatiebord staan. 
08 Blijkens mededelingen van vertegenwoordigers van de SKA in een gesprek met ons zou de 
terugbetalingsregeling ietwat gunstiger zijn dan uit de verklaring van toetreding zou voortvloeien. 
Reducties die stafleden genieten worden, aldus de SKA, geadministreerd en voorzien van de 
aantekening «no charge». Wanneer nu een staflid bij voorbeeld een vijfjarig contract na één jaar 
wenst te verbreken, dan wordt d it geadministreerde bedrag verschuldigd (een zogenaamde 
«freeloader-bill• ). verminderd met een vijfde deel. Wordt het contract na twee jaren verbroken. 
dan bedraagt de vermindering twee vijfde deel, enz. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 16635, nr. 4 138 



. : :'! ~ .;·.:. :~: .. 
' . .. . ~ 

indiensttreding terug te komen. Stafleden tekenen bij hun indiensttreding 
bij de SKA een contract, getiteld verklaring van toetreding. Daarmee 
verklaart men zich onvoorwaardelijk <<als lid van een religieuze Orde11 
gebonden aan de administratieve, geestelijke, morele en ethische beleids
lijnen, regels, normen en praktijken van de SKA. Voorts vrijwaart men de 
Kerk van elke eis of actie, voortkomend uit zijn relatie met de Kerk. Men 
verbindt zich voor een periode van 21/2 of 5 jaren. 

Volgens het contract staat daar tegenover, dat de Kerk ((bepaalde 
onmisbare zaken zal leveren, namelijk een wekelijkse vergoeding, en voor 
bepaalde medewerkers onderdak en voeding tijdens de dagen dat zij 
activiteiten of zendingen uitvoeren,,. <<De levering van deze onmisbare 
zaken11, zo volgt daarop, <<geeft de intentie van de Kerk weer om een 
omgeving te scheppen die passend is voor de ontplooiing van het geestelijk 
en religieus bewustzijn van de medewerkersn. Ter voorkoming van misver
stand zij vermeld, dat de wekelijkse vergoeding van stafleden, afhankelijk 
van hun positie, alsmede van de ontvangsten van de Kerk, in het algemeen 
varieert van f 40 tot f 1 00 sg. 

Stafleden maken, voor zover niet part-time werkzaam, lange dagen. Zes 
dagen per week werken zij, met onderbrekingen voor middag- en avond
pauze, van 9.00 uur tot 22.00 uur. Twee-en-een-half uur per dag wijdt men 
aan studie, ten einde zich voor zijn post te bekwamen. De opleidingen voor 
de verschillende functies verzorgt de Kerk zelf. Zoals uit de beschrijving 
van de organisatie moge blijken, gaat het daarbij veelal om organisatorische 
en administratieve functies. Tweederde deel van de staf is in dergelijke 
functies werkzaam. De overigen functioneren in de programma's voor 
geestelijke begeleiding (auditeren) en trainingen. Voor deze categorie geldt 
dat men kan auditeren en cursussen kan geven tot aan het niveau dat men 
zelf op dit gebied heeft bereikt. Oe opleiding voor geestelijk begeleider 
(auditor) vergt gemiddeld anderhalf à twee jaar en wordt afgesloten met 
een examen, waaraan een certificaat is verbonden90• 

In de dagelijkse werkzaamheden van stafleden spelen statistieken een 
grote rol. Voor nagenoeg alle functies gelden per functie en per afdeling 
wekelijkse produktienormen, die centraal worden aangelegd. Aan deze 
normen is een stelsel van straffen en beloningen verbonden. Oe samenstel
ling van de staf is aan veelvuldige wisselingen onderhevig. Sommige 
stafleden worden naar andere functies overgeplaatst, beëindigen hun 
betrekking of worden verwijderd. Anderen vertrekken naar Scientology-cen
tra in het buitenland of buitenlandse scientologen verblijven enige tijd op 
uitleenbasis als staflid in Amsterdam 91 • 

" Het salaris van een staflid wordt als volgt bepaald. Van de wekelijkse bruto-inkomsten van de 
organisatie wordt een aantal posten afgetrokken. zodat netto-inkomsten (het •gecorrigeerd 
inkomen•) ontstaan. Stafleden wordt aan de hand van hun functie en orleiding een aantal 
punten toegekend. 30% van het gecorrigeerd inkomen is bestemd voor de salariëring van de 
staf. Dit bedrag wordt gedeeld door het totale aantal punten, dat een «unib oplevert. Elk staflid 
ontvangt wekelijks een bedrag ter waarde van een unit, vermenigvuldigd met zijn puntenaantal. 
In een zeer gunstige week kan dit bedrag oplopen tot f 150, doch doorgaans is het aanmerkelijk 
lager. Enige jaren werden over dit salaris - door de Kerk officieel beschouwd als zakgeld niette· 
genstaande de meeste stafleden van dit bedrag moesten rondkomen- noch loonbelasting, noch 
sociale premies afgedragen. Bij brief van 24 december 1975 stelde de inspecteur der directe 
belastingen in Amsterdam vast, dat de •aanhangers• van de organisatie niet in dienstbetrekking 
tot de Kerk stonden. De bedrij fsvereniging voor de gezondheid, geestelijke en maatschappelijke 
belangen (BVGI had bij brief van 4 maart 1975 blijk gegeven van een zelfde opvatting. In 1979 
kwam daarin echter verandering, toen de belastingdienst na een onderzoek alsnog tot loonbelas
tingplichtigheid concludeerde. Met ingang van 1 januari 1980 diende de Kerk loonbelasting en 
premies volksverzekeringen af te dragen over de uit te betalen lonen. Oe BVG sloot zich daarbij 
aan en verklaarde nader dat de medewerkers van de Kerk werkzaam waren op een arbeidsover
eenkomst naar burgerlijk recht ingevolge artikel 1637 a Burgerlijk Wetboek, hetgeen impliceerde 
dat de betrokkenen moesten worden aangemerkt als verplicht verzekerden krachtens de WAO, 
de WW, de ZFW en de ZW. Hoewel het ons wil voorkomen dat daarmee in ieder geval sinds 1 
januari 1980 tevens sprake is van toepasselijkheid van de Wet minimumloon en minimumvakan
tiebijslag, blijven de u itbetaalde salarissen naar onze informatie in de regel aanmerkelijk achter 

. bij het wettelijke minimumloon. 
10 Volgens opgave van de SKA hadden eind 1982 49 van de 76 stafleden de bevoegdheid tot 
auditeren. Van hen waren er 29 op dat gebied werkzaam. 
01 Volgens opgave van de SKA hadden eind 1982 12 van de 76 stafleden een buitenlandse 
nationaliteit. Men kon geen informatie verstrekken over het aantal Nederlanders, verblijf houdend 
in Scientology-centra in hel buitenland. 
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De stafleden wonen op zich zelf en werken in het grote (gehuurde) 
kantoorpand, waarover de organisatie de beschikking heeft, aan de Amster
damse Nieuwe Zijds Voorburgwat Voor één categorie stafleden is dat 
laatste anders, namelijk de field staff members (FSM's). Deze maken geen 
onderdeel uit van de eigenlijke staf van de organisatie, doch functioneren 
zelfstandig «in het veld•. Hun taak ligt in de verbreiding van Scientology en 
de ledenwerving. Het gaat hier in de regel om cursisten die, doordat ze in 
hun eigen woonplaats blijven wonen, als een vooruitgeschoven post voor de 
organisatie kunnen dienen. Zij ontvangen enige ondersteuning vanuit divisie 
6, publieke betrekkingen, vooral in «verkooptechniek>~. Aan hun benoeming 
tot FSM (volgens de organisatie wordt geen contract gemaakt) ontlenen zij 
recht op een deel van de bedragen die de door hen aangebrachte mensen 
besteden aan cursussen en auditeren {10% resp. 15%). 

Training en auditing 

ledenwerving is voor een organisatie als de Scientology Kerk van groot 
belang, uit een oogpunt van de verspreiding van de ideologie, voor de 
continuïteit van de organisatie en als bron van inkomsten. Veel van de 
activiteiten zijn dan ook daarop gericht. Wekelijks, zo blijkt uit opgaven van 
de SKA, komen zo'n 400 mensen het Scientology-centrum in Amsterdam 
binnen, die nog niet eerder in contact met de organisatie zijn geweest. Het 
merendeel van hen komt daartoe door enigerlei vorm van mond-tot-mond 
reclame, via familie, vrienden of kennissen. Ook kranteberichten, adverten
ties en boeken {met name het boek Dianetics) wekken belangstelling. Een 
relatief gering deel (men schat ongeveer 10%) komt met Scientology in 
aanraking via wervingsactiviteiten op straat (door Scientology kernachtig 
omschreven als «body-routing»). Niettegenstaande de «laagdrempelige,, 
benadering die de organisatie heeft gekozen blijven toch maar weinigen 
van de bezoekers hangen en is bovendien onder degenen die Scientology
diensten gaan betrekken het verloop groot. Een veel gebruikte methode om 
nieuwkomers in Scientology te introduceren {bij body-routing de enige 
methode) is het aanbieden van een gratis persoonlijkheidstest, welke 
immer uitmondt in het advies om met behulp van Scientology te gaan 
werken aan verbetering van enige facetten van de persoonlijkheid. Een 
tamelijk korte en goedkope introductiecursus (zoals een personaf efficiency
of PE-cursus, bestaande uit vijf lezingen over elementaire scientology of 
een communicatiecursus die oefeningen omvat ter verbetering van de 
communicatie met de omgeving) vormt een voor de hand liggend vervolg 
op de test. Op hetzelfde vlak ligt een andere methode, gericht op mensen 
die zich met een specifiek probleem of verlangen tot de organisatie 
wenden, namelijk de «free case-analysisn. Daarmee beoogt men een 
inventarisatie te maken van probleemgebieden, waarna doorgaans wordt 
geadviseerd tot een basis-auditing92, gevolgd door een ccreinigings-run
down».93 Dat brengt ons midden in het Scientology-jargon waarmee het 

" De HAS Co-audit cursus is een programma om beginners in Scientology vertrouwd te maken 
met de praktische beginselen van auditeren, met de problemen en verschijnselen die zich daarbij 
voordoen en met de methode waarmee deze worden benaderd. Zoals bij alle vormen van 
auditeren wordt het vraag-en-antwoordspel. dat zich tussen auditor en geauditeerde op een 
bepaald stramien voltrekt en waarbij de E-meter de auditor als hulpmiddel ten dienste staat, 
schriftelijk vastgelegd en beoordeeld door een «supervisor•. die de auditor van advies kan 
dienen over de verder te volgen procedure en ook de geauditeerde aanbevelingen kan doen, in 
het bijzonder over vervolgcursussen (kosten van de cursus: f 3300). 
" De Purification· of Reinigings-rundown (kosten: circa f 5000) is een programma, dat beoogt de 
deelnemer te bevrijden van de vermeende nadelige gevolgen van chemische stoffen, waaraan 
men wordt blootgesteld in de buitenlucht en bij het gebruik van voedsel en vooral medicijnen. 
Dez~ stoffen zouden in de Scientology-visie het bewustzijn van de mensen doen vervagen en 
daarmee het optimale functioneren in de weg staan. Het programma, waarvan de organisatie 
zelf stelt dat het niet als een medische behandeling mag worden gezien, omvat gedurende enige 
tijd volgens bepaalde voorschriften lichaamsbeweging, sauna-gebruik en een bepaalde voeding 
met grote hoeveelheden vitaminen en mineralen. De vitaminepreparaten worden vanwege de 
Kerit voorgeschreven. Tot in 1981 werden zij betrokken van het Haarlemse bedrijfjeS & A 
Survival Products, opgericht en gerund door scientologen, die aldus persoonlijk bij de verkoop 
van deze èursus belang hadden. Oe desbetreffende firma, die sinds kort Survival Products heet 
en die een voormalig leidinggevende functionaris binnen Scientology als (mede-)vennoot kent, 
onderhoudt nu geen relaties meer met de Scientology Kerk. Scientologen betrekken hun vitaminen 
tegenwoordig in de regel via een apotheek. 
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uitgebreide programma van trainintJen en geestelijke begeleiding is ·, ·· 
doorspekt. Het weergegeven schema94 geeft een beeld van het scala van 
variëteiten dat Scientology in dat opzicht te bieden heeft. Laten wij, hoewel 
het schema in zekere zin zijn eigen verhaal vertelt, proberen om in dit beeld 
enige verheldering te brengen en- in de overtuiging dat het doelmatig 
noch doenlijk zou zijn om elk programma-onderdeel te beschrijven -enkele 
grote lijnen aan te duiden ter toelichting. 

Het voorlopige einddoel dat elke beginnende scientoloog wordt voorge
houden is <<clean> te worden. Dat doel dient stapje voor stapje te worden 
bereikt. Globaal aangeduid openen zich daartoe twee wegen, die bij 
voorkeur tegelijk worden bewandeld, te weten de weg van training en de 
weg van processing. 

Training is erop gericht om de cursist kennis en vaardigheden bij te 
brengen, die in de praktijk kunnen worden toegepast, zowel op hem zelf als 
op anderen. Centraal daarin staat het bereiken van niveaus (van 0 tot en 
met IV). Zo heeft de niveau I-cursus betrekking op menselijke problemen, 
de niveau 11-cursus op menselijke tekortkomingen en de manier om daarin 
soelaas te bieden, enz. De methodiek in deze cursussen is co-auditing, dat 
wil zeggen auditeren onder toezicht met een partner, die in wezen als 
studie-object dient en die men zelf moet aandragen. Het cursusaanbod 
omvat daarnaast tal van andere cursussen, die meestal gericht zijn op het 
praktische functioneren van de cursisten, zoals bijvoorbeeld de cursus 
Student Hat (kosten f 1642; bedoeld om te leren studeren) of de Mini Word 
clearing Course (kosten: f 1705; een techniek tot ~<Woord-verhelderingn, 
ter vergroting van de vaardigheid in het lezen en begrijpen van schriftelijke 
teksten). Vermelding verdient ook de Ministar's Course (cursus voor 
geestelijke; kosten : f 1679). die aan mensen die verder ten minste één 
co-auditeercursus hebben gevolgd de status geeft van geestelijke van de 
Kerk. onder meer bevoegd om kerkelijke ceremoniën te leiden. Heeft men 
uiteindelijk niveau IV bereikt, dan is het doel echter nog niet bereikt, omdat 
dan nog enige cursussen voor gevorderden wachten : deSaint Hili Special 
Briefing cursus en een Solo Auditor's cursus. Voor deze laatste cursussen 
kan men niet in Amsterdam terecht (in het jargon: een gewone Class IV 
kerk) doch, wat West-Europa betreft, alleen in East-Grinstead en Kopenha
gen. De organisatie noemt deze weg naar het bereiken van de verlichting 
weliswaar de goedkoopste, doch eer het eindpunt is bereikt, is men wel 
enkele jaren verder en duizenden guldens armer'5• 

Processing, de andere weg om tot verlichting te geraken, heeft een 
andere invalshoek dan training, gericht als dit is op de individu. Ook deze 
methode omvat tal van afzonderlijke cursussen, gestructureerd naar 
niveaus, maar het gaat hier om het ontvangen van auditing, het geauditeerd 
worden door een auditor die al ten minste het niveau heeft bereikt waarop 
de cursus is gericht. Niveau IV is bereikbaar in Amsterdam; de meer 
gevorderde cursussen worden gegeven in East-Grinstead en Kopenhagen. 
Auditing wordt in de regel gegeven in cursusblokken van 121/2 uur (de 
dagelijkse sessies duren gemiddeld 21/2 tot 5 uren). De kosten van een 
dergelijk blok zijn f7093. 

Eenmaal <<clean> geworden, behoeft de scientoloog geenszins de arbeid 
aan zijn ontwikkeling te staken. De organisatie zal hem aansporen om zich 
met het bereikte resultaat niet tevreden te stellen, doch op weg te gaan 
naar nog hogere regionen van spiritueel bewustzijn. Hier komen de acht 
<<dynamics» weer om de hoek kijken, die in de beschrijving van de theorie 
al aan de orde zijn geweest. Clear zijn betekent in dat verband de volledige 
beheersing hebben gerealiseerd van zijn eigen leven ofte wel van de eerste 

.. Oe Classification Gradation and Awareness Chart op blz. 141a- b. Oe toestemming tot de 
reproduktie van deze kaart is op 24 april 1984 verleend vanwege het Religious Technology Centre 
1. 
ts Oe cursussen kennen geen tijdslimiet. Hoe snel men vordert, hangt af van ieders ambitie, 
aanpassingsvermogen. vaardigheid en beschikbare tijd. Oe Kerk zelf gewaagt van een gemiddelde 
opleidingstijd tot aan niveau IV van 1 'lz à 2 jaar. Voltooit men alle minimaal noodzakelijke cursussen 
tot aan niveau IV zonder omwegen en haperingen, dan bedragen de kosten - afgezien van kortingen 
in verband met staflidmaatschap- f 20000. 
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dynamic, de drang tot persoonlijke overleving. Oe resterende zeven 
dynamics bieden echter nog een vrijwel onuitputtelijke bron voor vervolg
studie. Het einddoel dat aan de «clean• wordt voorgehouden, is de staat 
van Operating Thetan (OT), dat wil zeggen iemand die alle acht dynamics 
beheerst. Oe OT -cursussen I tot en met VIII worden verzorgd door de 
Advanced Organizations (Los Angeles en Kopenhagen)96. De inhoud ervan 
en het gebruikte materiaal dragen het stempel vertrouwelijk, omdat, aldus 
de organisatie, lleen deel van dit hoogwaardige materiaal niet zou zijn te 
begrijpen••· Het zou gevaarlijk zijn dit vrij te geven voor onbevoegden. 

Het auditeren neemt onmiskenbaar een belangrijke plaats in in de 
cursusactiviteiten van Scientology. De praktijk van auditing wordt onder
steund door een tweetal instrumenten, waaraan wij enige aandacht willen 
schenken: de E-meter en de dossiers. 

De E-meter is een instrument, dat beoogt de auditor een scherper zicht te 
bieden op de psychische toestand van de geauditeerdeen de veranderingen 
die zich daarin voordoen. De geauditeerde heeft in beide handen een blikje, 
dat verbonden is met een elektronisch apparaatje met een wijzerplaat. De 
blikjes dienen als polen waartussen een zwakstroompje loopt dat de 
huidweerstand meet. Veranderingen daarin komen tot uitdrukking door het 
uitslaan van de naald op de wijzerplaat. De autonome (onbeheersbare) 
lichamelijke reactie waarop het apparaat reageert, stelt de auditor in staat 
als het ware met een vergrootglas het effect van een bepaalde vraag dan 
wel het opgewekte reactiepatroon bij de geauditeerde waar te nemen. 
Mede aan de hand daarvan stelt hij vast waar in de geest zich problemen 
aftekenen en waar niet97• 

De bevindingen van de auditor uit de auditing-sessies worden altijd 
schriftelijk vastgelegd in een dossier over de geauditeerde, de zogenaamde 
pc (pre-clear)-folder. Hoewel dit dossier geenszins het enige is dat over een 
cursist wordt aangelegd (er zijn daarnaast nog een studentendossier, 
waarin de vorderingen van de cursist worden bijgehouden, een financieel 
dossier, waarin de schulden en betalingen worden geregistreerd, en een 
ethics-dossier, waarin corrigerende maatregelen worden vermeld) is het 
wel het dossier dat in het algemeen de meest vertrouwelijke gegevens 
bevat. Met behulp van de pc-folder kunnen de auditor en de supervisor het 
auditing-proces volgen en kan zo nodig na verloop van tijd de draad weer 
worden opgepakt. Het is om die reden, aldus de Kerk, dat dit dossier wordt 
bijgehouden en nimmer vernietigd. Ook daarom staat men het dossier zeer 
ongaarne af indien het door een vertrekkende cursist wordt opgevraagd; 
hij zou immers ooit nog eens kunnen terugkeren. Kennisneming van het 
dossier door de cursist acht men trouwens hoegenaamd weinig wenselijk, 

" Oe ontwikkeling staat niet stil: de telling gaat al tot OT-XV, al is het materiaal voor de hoogste 
graden nog in ontwikkeling. 
n Oe associatie, d ie zich opdringt, tussen de E-meter en de leugendetector wordt door de 
Scientology Kerk van de hand gewezen. Die opvatting is in zoverre begrijpelijk dat de bedoeling 
van de E-meter niet is het aantonen van waarheid of leugen, doch lijkt ons niet houdbaar 
wanneer men vaststelt dat het uitgangspunt van zowel E-meter als leugendetector is het zichtbaar 
maken van reacties aan de hand van niet controleerbare fysiologische prikkels, ten einde daaraan 
conclusies te verbinden. Dat uitgangspunt- en daarmee het karakter van het apparaat - verandert 
ons inziens niet door het soort conclusies dat men trekt, of dat nu is •to disclose truth to the 
individual who is being processed and thus free him spiritually•, zoals het heet in de Scientolo· · 
gy-uitgave What is Scientology, blz. 213, dan wel de leugenachtigheid aan te tonen van iemand, 
verdacht van een misdrijf. Het gebruik dat van leugendetectoren kan worden gemaakt bij 
voorbeeld sollicitatieprocedures (zie prof. dr. J. F. Orlebeke en drs. L J. P. van Doornen: Al is de 
leugen nog zo snel. in Intermediair, 18de jaargang, 37, 17 september 1982, blz. 9 e.v.) en psycho· 
therapie (zie drs. A. Vrolijk en ing. E. T. Enting; Electronica en psychotherapie, in Intermediair, 
11de jaargang, 35, 29 augustus 1975, blz. 59 e.v .) maakt trouwens duidelijk dat het ietwat te 
gemakkelijk is om de vraag of de E·meter een soort leugendetector is, ontkennend te beantwoorden 
met het argument dat de E-meter juist de waarheid w il aantonen. In de door de Kerk ter beschikking 
gestelde beschrijving van het werkingsprincipe van de E-meter van de hand van dr. Ph. Sonntag 
wordt t rouwens gewag gemaakt van het feit dat de E-meter en de leugendetector gebaseerd zijn 
op hetzelfde principe (dr. Ph. Sonntag, Die Funktien des Hubbard Elektrometers, 1976, blz. 1, ter 
inzage op het commissiesecretariaat I. 
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gelet op het feit dat daarin onder meer aantekeningen zijn opgenomen van 
auditor en supervisor98• 

Het auditeren wordt door Scientology ook wel aangeduid als geestelijke 
begeleiding, hetgeen deze activiteit een religieuze tint geeft. De terminologie 
brengt echter niet zozeer tot uitdrukking dat auditing een godsdienstig 
ritueel zou zijn als wel dat deze techniek zich richt op het geestelijke aspect 
van de mens. De mens is een geestelijk wezen, aldus leert de Scientology
filosofie, en streeft ernaar te blijven voortbestaan. Alleen de geest kan 
worden gered en alleen de geest kan het lichaam genezen. Auditeren is de 
praktische toepassing van die filosofische denkbeelden. Het brengt bij de 
cursist een leerproces op gang dat leidt tot begrip en verlichting. Of men 
na dat proces God ervaart in enigerlei vorm is, aldus Scientology, niet van 
primair belang. Een godsbeeld omgeven met dogma's en riten kent men 
niet. Wat wel van belang is, is het feit dat men ervaart. Het gaat niet om het 
geloof in een God, maar om de religieuze ervaring. Mag derhalve het 
gebruik van de term ((geestelijke begeleiding,, voor auditeren niet zonder 
grond worden geacht, Scientology zelf heeft dienaangaande weer verwarring 
gezaaid door auditeren ook een psychotherapeutische functie toe te 
kennen, namelijk in het kader van dianetics. Zoals al belicht, is dianetics de 
Hubbardiaanse leer, die aan de basis van scientology lag. De religieuze 
context waarin scientology is geplaatst, was evenwel vreemd aan dianatics 
en is dat nog steeds. Dianatics werd en wordt gepresenteerd als een 
methode om de mensen te genezen van traumatische ervaringen en hun 
gevolgen. Auditing speelt daarin een centrale rol en is in dit verband vooral 
een psychotherapeutische techniek. Technisch moge er tussen auditeren in 
scientology en in dianatics geen principieel verschil zijn, de kwalificatie 
ervan blijkt nochtans te variëren al naar gelang de context waarin de 
techniek wordt toegepast. 

Scientology heeft het religieuze karakter van zijn eigen context sterk 
benadrukt, zonder daarmee overigens de twijfels die velen daarover 
koesteren geheel te hebben kunnen wegnemen. De godsdienstige rituelen 
en ceremoniën die de Kerk toepast moeten ook tegen die achtergrond 
worden gezien. Zo beschikt elke kerk, ook de SKA, over een kapel waar op 
zondagen een dienst wordt gehouden, hetgeen in de regel wil zeggen een 
lezing wordt gegeven uit het werk van Hubbard. Er bestaat een zekere 
liturgie en er bestaan doop-, trouw- en begrafenisrituelen, die sterk doen 
denken aan de dienovereenkomstige christelijke gebruiken. Veelzeggend is 
echter, dat onder de tientallen mensen die inlichtingen hebben verstrekt er 

. niemand was die meedeelde dat deze kerkelijke uiterlijkheden meer waren 
dan een randverschijnsel in de totale Scientology-activiteit. 

In het afgelopen jaar heeft de SKA veel aandacht geschonken aan de 
ontwikkeling van de niet-levensbeschouwelijke kant van auditing, namelijk 
in het kader van dianetics. Het boek Dianatics van Hubbard doet het nog 
altijd goed en roept ook nu nog de reactie op die zich in de beginjaren 
openbaarde, namelijk dat mensen de ideeën uit het boek zelf proberen toe 
te passen. De Kerk speelt op die tendens in door plaatselijke activiteiten te 
stimuleren en te coördineren, daarbij zelf overigens op de achtergrond 

,. Het aanleggen van dossiers door de Kerk beperkt zich echter niet tot de cursisten. Wij hebben 
moeten vaststellen, dat de archieven van de SKA ook honderden dossiers bevatten betreffende 
personen in den lande die door de Kerk om een of andere reden belangrijk worden geacht, hetzij 
omdat zij een relevante maatschappelijke functie bekleden. hetzij omdat zij door hun contacten 
of activiteiten ooit een bedreiging voor de Kerk hebben gevormd of zullen kunnen vormen. Deze 
verzamelingen omvatten onder meer gegevens ontleend aan openbare stukken en berichtgeving 
via de media. terwijl ook schriftelijke en mondelinge mededelingen van en over de betrokkene 
worden geregistreerd. De SKA verklaart het aanleggen van deze dossiers met de wens om uit 
een oogpunt van doelmatigheid goed geïnformeerd te zijn over personen waarmee men te 
maken heeft. Aan die verklaring moet worden toegevoegd, dat deze dossiers van oorsprong een 
functie vervulden in de bescherming van de Kerk. Zij pasten in het beleid van agressieve verde
diging, dat de Kerk gedurig heeft gekenmerkt. Welke aanwendingsmogelijkheden voor de 
dossiers men thans nog ziet. in het licht van de naar eigen zeggen gewijzigde opstelling van de 
Kerk, is onduidelijk. 
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blijvend. Zo is in zekere zin de cirkel weer gesloten: dianetics, aan de basis 
van scientology, nooit geheel weggeweest, nu weer in ere hersteld en 
wellicht de Kerk alsnog de groei-impuls gevend waarnaar men uitziet . 
Bovendien is na verkregen toestemming van Hubbard, net als in de eerste 
jaren, dianetics-auditing weer mogelijk zonder toepassing van de E-meter. 

:Inmiddels worden momenteel in een tiental plaatsen in ons land dianetics-
sessies gehouden. De coördinatie en de public relations waren eerst in 
handen van het bureau sociale coördinatie van de SKA, maar vallen nu 
onder divisie 6. De scientologen die de vestigingen leiden, hebben in de 
regel de status van field staff member. Zij behoeven toestemming van de 
Kerk (in feite het Religious Technology Centre, dat de juridische eigenaar 
is) tot het publieke gebruik van het gedeponeerde handelsmerk dianetics. 
De inkomsten uit de dianetics-sessies (f 50 tot f75 per sessie) zouden niet 
naar de Kerk toevloeien. Wel hoopt deze op indirecte wijze aan de sessies 
te verdienen wanneer geauditeerden zich voor voortgezette training tot 
haar wenden. Als FSM hebben de dianetics-auditors een geldelijk belang 
om hun cliënten in die richting te bewegen. 

leden 

Wij zullen ter voltooiing van onze beschrijving van de activiteiten van de 
SKA thans nog aandacht schenken aan enige nevenactiviteiten en aan de 
financiën. Laten wij echter, alvorens dit te doen, nog even terugkomen op 
de Scientology-cursisten. In het voorgaande is al duidelijk gemaakt hoeveel 
waarde de organisatie hecht aan het aantrekken en vasthouden van 
cursisten. Mensen die een Scientology-cursus gaan volgen, behoeven niet 
onmiddellijk lid van de Kerk te worden. Het lidmaatschap is slechts verplicht 
bij het deelnemen aan auditing en gevorderde trainingen. De meeste 
mensen die ooit een dienst van de SKA betrekken, worden dan ook niet lid. 
Van de ongeveer 7000 mensen die in het adressenbestand van de Kerk 
voorkomen, staat 10 procent te boek als lid, hetzij als lid voor het leven 
(eenmalige contributie: f375), hetzij als lid voor een jaar (contributie per 
jaar: f 125). Het merendeel van de leden is tussen 25 en 35 jaar oud . 
Minderjarigen hebben voor hun toetreding als lid schriftelijke toestemming 
nodig van ouder of voogd. In de statuten van de SKA wordt onderscheid 
gemaakt tussen twee soorten leden: de volledige leden, waaronder 
bestuurs- en stafleden zijn te verstaan, en de kerkleden die «ermee instem
men om het Credo van de Kerk te volgen en geld contribueren,.. De strakke 
hiërarchie, die kenmerkend is voor de internationale organisatie, weerspie
gelt zich in de nationale Kerk. Volledige leden hebben weliswaar stemrecht 
in de ledenvergadering - kerkleden niet -, doch dit recht wordt slechts 
gebruikt bij de verkiezing in eerste aanleg van de Raad van Bestuur, 

·waarna deze zich in voorkomende gevallen door coöptatie aanvult. Van 
invloed op het beleid bij de leden is in het geheel geen sprake, zoals ook in 
internationaal verband elke beleidsbeïnvloeding van onder af aan wordt 
weggedrukt door een voortdurend eenrichtingsverkeer de andere kant 
op99. 

Kent de Kerk functionarissen die tot taak hebben cursisten te bewegen 
tot het volgen van nieuwe cursussen, evenzeer beschikt zij over functiona- . 
rissen, wier taak het is om cursisten die de wens te kennen hebben gegeven 
met Scientology te stoppen tot andere gedachten te brengen en cursisten 
die gestopt zijn terug te brengen. De Kerk heeft formeel gelijk wanneer zij 
stelt dat cursisten op elk moment hun activiteiten binnen Scientology 

" Weliswaar is daarin ogenschijnlijk onlangs enige kentering gekomen door de oprichting van 
de International Management and Field Advisory Board, samengesteld uit zogenaamde opinion 
leaders, scientologen, aan w ier oordeel vanwege hun persoonlijke kwaliteiten enige waarde 
wordt toegekend, maar ' s raads niet-representatieve samenstelling en beperkte bevoegdheid 
tonen duidelijk aan, dat de instelling van de raad minder is ingegeven door de wens om aan de 
basis invloed te geven op de beleidsvorming dan door het streven aan goed ingevoerde sciento· 
logen bruikbare ideeën te ontlokken, d ie in de ontwikkeling van het beleid van pas zouden 
kunnen komen. Kortom, een ideeënbus met de vorm van een adviesraad. 
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kunnen beëindigen. In de praktijk, zo blijkt uit vele reacties, worden de 
pogingen die zij in het werk stelt om de cursisten te behouden vaak als 
opdringerig en hinderlijk ervaren. Velen worden gedurende lange tijd 
achtervolgd met documentatiemateriaal, met brieven, met telefoontjes, 
kortom met allerlei manieren om het verloren contact te herstellen. Hoe 
hardnekkig de SKA daarin kan zijn, moge onder meer blijken uit het feit dat 
zij, ten einde het gewijzigde adres van ex-cursisten te achterhalen, 
inlichtingen omtrent de nieuwe verblijfplaats vraagt uit de gemeentelijke 
bevolkings- en verblijfsregisters. Dergelijke verzoeken, waarbij de SKA zich 
pleegt te beroepen op haar zelf aangenomen status van kerkgenootschap, 
zijn in het verleden door tal van gemeenten gehonoreerd 100• Blijkens 
mededelingen van de SKA gaat het daarbij vooral om degenen die ooit een 
boek kochten, maar verhuisden zonder een adreswijziging door te geven 
aan de SKA. Wij zullen op dit aspect later in dit verslag in algemener zin 
terugkomen 101• 

Nevenactiviteiten 

Afgezien van de trainingen en geestelijke begeleiding, die de hoofdmoot 
vormen van de werkzaamheid van de Kerk in ons land, houdt de Scientolo
gy-organisatie zich nog met enige aangelegenheden bezig, die wij willen 
kwalificeren als nevenactiviteiten. Het gaat hier wel om vormen van 
toepassing van de filosofie van Scientology, maar anders dan de reguliere 
Scientology-praktijk staat de maatschappij in het focus van deze activiteiten. 
Zij zijn het gezicht van de organisatie. Voor dergelijke taken zijn afzonderlijke 
rechtspersonen in het leven geroepen, d ie zowel door personen als door 
regels nauw aan de SKA zijn gelieerd. 

Relatief het dichtst bij de trainingen en geestelijke begeleiding van Scien
tology staat de drugshulpverlening die de organisatie verzorgt via de 
stichting Narconon. Het programma dat Narconon aanbiedt omvat een 
drietal onderdelen: lichamelijk afkicken, ontgifting van het lichaam en 
geestelijk afkicken. Het eerste onderdeel vergt gemiddeld 3 tot 7 dagen. In 
die tijd gebruikt de verslaafde geen drugs en eet hij volgens een aangepast 
dieet met grote hoeveelheden vitaminen en mineralen. Hij wordt ter zijde 
gestaan door een vaste begeleider, die het ontwenningsproces draaglijk 
probeert te maken. In de tweede fase, die circa 3 weken duurt, moet het 
lichaam van giften worden ontdaan met behulp van een programma dat in 
het voorgaande al de revue is gepasseerd als de ttreinigings-rundownn. Het 
laatste onderdeel van het programma dient ertoe de verslaafde, die nu clean 
is, geestelijk weer op het goede pad te brengen. Communiceren en confrontatie 
zijn hier de trefwoorden en de toegepaste technieken vertonen opnieuw een 
sterke gelijkenis met trainingen van de Scientology Kerk. In dit stadium 
kunnen ook oefeningen worden gegeven, gericht op het hervinden van een 
zinvolle maatschappelijke bezigheid. Zo dient bij voorbeeld de Scientology
cursus Student Hat om de basis te leggen voor het (her)aanvangen van een 
studie. Het Narcanonprogramma is ontstaan in de Verenigde Staten, waar 
het op basis van particuliere initiatief toepassing vond in enige gevangenissen. 

100 Kerkgenootschappen (en genootschappen op geestelijke grondslag) genieten ingevolge de 
Wet Bevolkings· en verblijfsregisters en het Besluit bevolkingsboekhouding het recht om aan 
gemeenten inlichtingen uit het bevolkingsregister te vragen. Hoewel de wettelijke bepalingen in 
dezen in die zin dwingend zijn, dat dergelijke verzoeken om inlichtingen- aangenomen dat zij de 
geestelijke zorg door het genootschap dienen - niet kunnen worden geweigerd, is het de vraag 
of gemeenten inderdaad gehouden zijn in alle gevallen de gevraagde inlichtingen te verstrekken. 
Bij brief van 20 augustus 1981 heeft de minister van Binnenlandse Zaken bevestigd dat gemeenten 
in geval van twijfel een nader bewijs van de beweerde status van kerkgenootschap of genootschap 
op geestelijke grondstag kunnen vragen, terwijl voons zou kunnen worden vastgesteld of de 
verlangde inlichtingen inderdaad de geestelijke zorg ten doel hebben. Zou de gemeente vervolgens 
negatief op het verzoek beslissen, dan kan de aanvrager daartegen opkomen bij de minister van 
Binnenlandse Zaken en vervolgens eventueel bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. 
De minister toonde zich bereid om de gemeenten hierop te attenderen. De brief van de subcommissie 
en het antwoord van de minister liggen ter inzage op het commissiesecretariaat. 
101 Zie paragraaf 4.5.1 . 
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In de jaren 70 ontstonden in verscheidene landen Narconon-centra, waar 
drugsverslaafden gedurende het doorlopen van het programma (in totaal 4 
maanden) intern verbleven. Hoewel in ons land reeds een tijd lang een 
Stichting Narcanon Nederland bestond (opgericht door de SKA), ging pas in 
1982 een hulpverleningsprogramma van start. De aanvankelijke opzet om in 
de 4 grote steden centra op te richten, bleek echter weldra te ambitieus. 
Alleen de vestiging in Amsterdam was vooralsnog levensvatbaar. In 1982 
maakten volgens opgave van de SKA 26 verslaafden een begin met het 
programma. Daarvan zouden 7 het programma hebben afgemaakt en nu 
nog clean zijn. De omstandigheden waaronder het project functioneert l ijken 
tamelijk ongunstig, omdat er weinig gelegenheid is om deelnemers intern te 
huisvesten en met verzoeken om overheidssubsidie geen resultaat werd 
geboekt. Van verslaafden, die inkomsten hebben uit een uitkering, wordt 
voor deelneming aan het programma een bijdrage van f 30 per dag gevraagd. 
(Wanneer subsidie zou worden verkregen, meent men f75 per dag in 
rekening te moeten brengen.) De medewerkers aan het project zijn Sientolo
gy-leden, die met hun inspanningen kost en inwoning verdienen. Men 
beoogt om te zijner tijd ex-gebruikers- die niet per se scientoloog hoeven te 
zijn - in de staf op te nemen. 

Met de SKA bestaat een nauwe relatie, welke is geformaliseerd in een 
overeenkomst tussen de SKA en de Stichting Narconon Nederland. 
Krachtens deze overeenkomst staat de SKA (het bureau sociale coördinatie) 
Nareonen met raad en daad ter zijde; de Kerk staat Narcanon toe de 
drugshulpverleningstechnieken ontwikkeld door Hubbard te gebruiken, kan 
«geschikte voorstellen en corrigerende adviezen>> aan Narconon geven, 
stelt kantoorfaciliteiten ter beschikking en werkt verder actief mee om 
Narconons doelstellingen te verwezenlijken. De kosten die daartoe door de 
SKA worden gemaakt worden op declaratie door Narconon vergoed102• 

Zoals Narconon in tal van landen een nevenactiviteit van de Scientology 
Kerk is, zo is ook in vrijwel alle landen waar zij gevestigd is een nauw 
gelieerde organisatie actief, die haar aandacht richt op de rechten van 
psychiatrische patiënten. In Nederland heet deze organisatie het Nederlands 
Comité voor de Rechten van de Mens. Het Comité heeft sedert zijn oprichting 
enkele jaren geleden getracht door publikaties zijn opvattingen over te 
dragen over bestaande misstanden in de (instituuts)psychiatrie. In het 
bijzonder richt het zijn pijlen op bepaalde vormen van dwangbehandeling, 
psycho-chirurgie en medicinale behandeling. In zijn strijd voor de rechten 
van de psychiatrische patiënt manifesteert zich de afkeer van de Scientology 
Kerk van de «traditionele» psychiatrie (een afkeer die gezien de talrijke 
controverses tussen organisaties op het gebied van de geestelijke gezond
heidszorg en Scientology wederzijds mag worden genoemd). Met name 
die achtergrond heeft het Comité in het vaarwater van de antipsychiatrie 
gebracht. Hoewel ook niet-scientologen lid van het Comité kunnen zijn, 
bestaat er een nauwe relatie tussen het Comité en de SKA. De contacten 
lopen via het bureau sociale coördinatie van de Kerk en omvatten onder 
meer de verschaffing van financiële en administratieve middelen. 

Andere nevenactiviteiten waaraan de Scientology Kerk in diverse landen 
aandacht schenkt (zoals onderwijs en privacy-bescherming) worden in ons 
land vooralsnog niet in organisatorisch verband ontwikkeld1o3. 

102 De loskoppeling van het bureau sociale coördinatie van de nationale kerken (zie blz. 137) 
heeft weliswaar een eind gemaakt aan de formele relatie tussen de SKA en Narconon, maar 
informeel is die relatie gelijk gebleven. 
103 Zo deelde de SKA mee, dat er in Nederland geen plannen bestaan tot oprichting van een 
school waar Scientology-technieken in het lesprogramma zijn verwerkt. Dergelijke scholen 
bestaan hier en daar in de Verenigde Staten, Engeland en Denemarken, terwijl scientology-orga
nisatiesals Applied Scholastics (Verenigde Staten) en Effective Education (Engeland) programma's 
voor kinderen met leermoeilijkheden ontwikkelen. De specifi eke aandacht van Scientology voor 
kinderen beperkt zich in ons land tot een (overigens niet in het cursusaanbod opgenomen) word
clearing-cursus. die door sommige scientologen aan hun kinderen wordt onderwezen. In deze 
cursus staat de begripsvorming via een etymologische ontleding van begrippen centraal. 
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Financiën 

De financiële huishouding van de SKA heeft door de jaren heen onderwerp 
gevormd van menige speculatie. laten wij tot besluit van onze uiteenzetting 
over Scientology het beeld schetsen dat wij uit de (overigens zonder 
accountantsverklaring) overgelegde jaarrekening 1981 van de SKA, de 
schriftelij ke en mondelinge gedachtenwisseling daarover, gegevens van de 
belastingdienst verkregen door tussenkomst van de staatssecretaris van 
Financiën en inlichtingen van ex-(staf)leden over het financiële aspect van 
de Kerk hebben kunnen opbouwen. Om te beginnen de inkomstenkant. Het 
zal geen betoog behoeven dat de belangrijkste bron van inkomsten van de 
SKA wordt gevormd door de betalingen voor geleverde diensten. Trainingen 
en geestelijke begeleiding leverden in 1982f 1180000op (in 1980: f 1 320000; 
in 1981 : f350000) en de verkoop van boeken, E-meters, insignes e.d. 
f260000 (1980: f 135000; 1981: f190000). Het jaar 1981 vormde een 
dieptepunt: de inkomsten beliepen nog maar eenderde van die uit het 
topjaar 1979 toen bijna f2 mln. werd ontvangen 104• 

De tarieven voor trainingen en geestelijke begeleiding worden centraal 
voor alle kerken vastgesteld. Er zijn periodes waarin deze tarieven maande
lijks met 5% worden verhoogd, volgens de Kerk enerzijds om cursisten aan 
te sporen om cursussen vooruit te boeken en anderzijds op grond van 
berekeningen van de internationale organisatie van de hoeveelheid geld 
die nodig is om de organisatie draaiende te houden. In hoeverre deze 
prikkel nog werkt bij de huidige hoogte van de tarieven is ons niet bekend, 
maar het wil ons voorkomen dat men toch wel moet denken dat vanwege 
het ontbreken van een werkelijk alternatief de prijselasticiteit van Scientolo
gy-cursussen schier nul is105 . laten wij ter illustratie de tarieven vermelden 
van enige belangrijke cursussen uit het Scientology-pakket per december 
1983, met tussen haakjes ter vergelijking toegevoegd de tarieven in 1980: 
Student Hat: f 1642 (440), Auditor-opleiding niveaus I-IV, per niveau: f 4265 
(730), Ministers course (opleiding voor geestelijke): f 1679 (590), 121/2 uur 
uur Auditing : f7093 (1830), Purification Rundown: f5117 (1460). Enkele 
eenvoudige cursussen uitgezonderd liggen de tarieven van de cursussen 
nu boven de f 1000. Degene die zich voor een trainingscursus of auditing 
inschrijft kan volgens het inschrijvingsformulier desgewenst binnen 3 
maanden na afloop het grootste deel van zijn geld terugvorderen. Een 
dergelijke vordering wordt beoordeeld door een Raad van Onderzoek in 
Eisen tot Vergoeding (Claims Verification Board). Hoewel ons gevallen 
bekend zijn waarin door de Kerk tot terugbetaling werd overgegaan (met 
name wanneer cursussen of auditing niet waren afgemaakt), is ons uit 
verscheidene mededelingen ook gebleken dat terugvorderen in de praktijk 
heel wat anders is dan terugkrijgen. Het beleid van de Kerk ter zake is 
vastgelegd in een tweetal «policy directives11 die gedetailleerd aangeven 
onder welke voorwaarden tot terugbetaling kan worden overgegaan. Die 
procedure is zo ingewikkeld en omslachtig -en bovendien voor mensen, 
die ontevreden zijn met de geboden diensten en dus in een enigszins 
gespannen verhouding met de Kerk staan, door haar inhoud zo ontmoedi
gend - dat het begrijpelijk is dat het beeld is ontstaan dat de Kerk slechts 
sporadisch tot terugbetaling overgaat105• De al gememoreerde omstandig-

104 Oe ter beschikking gestelde gegevens zijn zeer globaal van karakter. Alleen over het jaar 1981 
beschikken wij over meer gespedliceerde djlers. Pas begin 1984 kon de Scientology Kerk een 
voorlopige schatting van de inkomsten over 1982 geven. Over de uitgaven in dat jaar kon slechts 
worden meegedeeld. dat deze waarschijnlijk in ongeveer dezelfde mate waren gestegen als de 
inkomsten. De schattingen door verscheidene goed ingevoerde zegsl ieden van de inkomsten tot 
1981 ko":len overigens aardig overeen met de door de SKA overgelegde gegevens. 
"'

0 Eventuele effecten van deze prijspolitiek lijken ons overigens ook. dat de mogelijkheid om de 
cursussen te volgen als staf lid aan aantrekkelijkheid wint en dat dianetics buiten de SKA als 
alternatief aantrekkelijker wordt. 
'
06 Scientology Policy Directive no. 24 en 26 (28 juli 19821. ter inzage op het commissiesecretariaat 

Typerend achten wij de volgende passage: • Over the years, it has been found that many people 
applying for Refund or Repayment discover that they do not want them. The reasoos are many 
and varied, but few people really w ish to cut themselves trom the help that Scientology can give 
them• (Policy Directive 24. Attachment, blz. 2). 
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. heid dat 1981 voor de SKA geen gunstig jaar was, komt ook tot uitdrukking 
in de hoogte van de uitgaven in dat jaar. Deze bedroegen f 1130 000, 
waarmee zij de inkomsten met ruim een half miljoen overtroffen. Tot de 
hoogste uitgavencategorieën behoorden vergoedingen aan stafleden (2 
ton), inkoop van boeken, enz. -betaald aan het Scientology-bedrijf New 
Era Publications in Kopenhagen- (1 ton), rechtsbijstand (1 ton) en huur en 
verzekering gebouw (f 167 000). Andere opvallende posten waren: «Zen
dingsuitgavenn (f84000)- dat wil zeggen kosten van stafleden van andere 
kerken die voor enige tijd in Amsterdam waren gestationeerd voor het 
geven van speciale cursusen of auditing dan wel om de Kerk op organisa
torisch gebied ''bijstand)) te verlenen-, training van stafleden die deelnamen 
aan cursussen en auditing in het buitenland, en de administratieve bijdragen 
aan de Moederkerk (f35000). Over die laatste post kan worden opgemerkt 
dat de nationale kerken vanouds een deel van hun inkomsten afstaan aan 
de internationale organisatie, daarmee bijdragend in de overhead-kosten 
van het beleid. Tegenwoordig bedraagt die bijdrage een wisselend percen
tage (vroeger 20% vast)van de netto-ontvangsten (bruto-inkomsten 
verminderd met een aantal kosten-posten). Mededelingen van de SKA 
wekken de indruk dat de huidige financiële relatie tussen de kerken onderling 
enigszins verward is. Enerzijds werden door dè SKA vaste percentages van 
de ontvangsten aan de centrale organisatie afgedragen, anderzijds werden 
aan de SKA door hiërarchisch hogere kerken regelmatig specifieke rekenin
gen gepresenteerd voor geleverde diensten. Aldus is er een rekening-cou
rantverhouding ontstaan, die, aldus de SKA, het zicht op de precieze 
financiële situatie bemoeilijkt; omdat andere nationale kerken in dezelfde 
omstandigheid zouden verkeren en het resutaat zou zijn dat de internationale 
organisatie langzamerhand een enorm financieel tekort heeft vanwege de 
uitstaande vorderingen, vindt momenteel een onderzoek op internationaal 
niveau plaats, waarin de oude rekeningen opnieuw worden bekeken en dat 
moet leiden tot sanering van de totale financiële huishouding van de 
Scientology Kerk. 

Het exploitatietekort dat zich in 1981 aftekende was in die zin niet nieuw 
voor de SKA, dat ook in voorgaande jaren al verlies was geleden. De 
balans per 1 januari 1982 laat dan ook een tekort zien van bijna f 1 mln. De 
verhouding tussen vlottende 107 activa en passiva op de balans laat zien dat 
de SKA bijna f 1 mln. op de bank heeft staan (een bedrag overigens waarop 
de fiscus conservatoir beslag heeft doen leggen in verband met belasting
schulden), doch daartegenover schulden heeft aan de internationale 
organisatie tot een bedrag van f 1154 000 en voorts voor f 1 ,5 mln. aan 
vooruitbetalingen heeft ontvangen voor nog te leveren diensten (eind 1983 
zou de postvooruitbetalingen zijn geslonken tot0,75 mln.). De eerstvermelde 
post zal, naar mag worden aangenomen, worden betrokken bij de in gang 
gezette schuldsaneringsoperatie. Over de tweede post verkeren wij echter 
in onzekerheid. Alle vooruitbetalingen voor trainingscursussen en auditing 
worden onder deze post geboekt en verdwijnen daaruit weer wanneer de 
desbetreffende diensten zijn verleend. De hoogte van het bedrag houdt in, 
dat het totaal aan cursussen en auditing die wel zijn betaald maar nog niet 
zijn geleverd het viervoud is van de feitelijk geleverde diensten in 1981. Dat 
kan worden verklaard, aldus de SKA, doordat deze post niet alleen het 
totaal aan vooruitbetalingen in 1981 omvat maar ook de vooruitbetalingen 
uit voorgaande jaren. 

Een vergelijking met de jaaromzet van 1981 geeft grond aan het vermoeden 
dat dat laatste element van het bedrag verreweg het grootste is, hetgeen 
kan betekenen dat het hier wel eens zou kunnen gaan om een in de loop 
van de jaren geaccumuleerd bedrag aan betalingen waarvoor generlei 
dienst meer zal worden gevraagd en geleverd. De vraag die zich dan 
aandient is waar deze gelden op de winst- en verliesrekening verschijnen. 

'
07 Over vaste activa in de vorm van gebouwen beschikt de SKA in het geheel niet. Het pand aan 

de Nieuwe Zijds Voorburgwal te Amsterdam wordt gehuurd. 
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De voorzichtige conclusie die wij tevens hieraan menen te mogen verbinden 
is, dat de financiële positie van de SKA ietwat minder ongunstig zou 
kunnen zijn dan de balans doet voorkomen. Daarmee zouden ook de 
stellige uitspraken van de SKA op een vraag onzerzijds verklaard kunnen 
worden, dat de financiële vooruitzichten van de Kerk goed zijn en dat er 
een structureel evenwicht bestaat tussen de inkomsten en uitgaven van de 
Kerk. In hoeverre de huidige financiële situatie werkelijk reden tot optimisme 
biedt, lijkt ons overigens wel aan enige twijfel onderhevig, wanneer het 
fiscale aspect, waaraan wij tot slot van onze financiële beschouwing enige 
aandacht willen schenken, in aanmerking wordt genomen. Het gaat dan 
niet om de loonbelasting, waarover sinds 1 januari 1980 duidelijkheid 
bestaat, doordat per die datum met instemming van de SKA de relatie 
tussen de Kerk en de stafleden als een dienstbetrekking wordt beschouwd, 
waarbij loonbelasting wordt ingehouden, maar om de onizetbelasting108• 

Eind 1980 verschenen berichten in de pers dat aan de SKA aanslagen 
omzetbelasting waren opgelegd tot een bedrag van f 10 mln. Die berichten 
klopten: de inspectie indirecte belastingen te Amsterdam had in gegevens, 
verstrekt door de VARA-ombudsman, aanleiding gezien ambtshalve 
aanslagen op te leggen over de periode 1975-1980 tot een bedrag van f5 
mln., verhoogd met 100%. Wij hebben ons dienaangaande ter verkrijging 
van nadere informatie tot de staatssecretaris van Financiën gewend. 
Zonder de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens geweld aan te 
doen (hetgeen mede mogelijk is doordat in een later stadium ook van de 
belastingplichtige zelf informatie werd ontvangen) kunnen wij daarover het 
volgende meedelen. Na het opleggen van de aanslagen is door de belas
tingdienst een onderzoek ingesteld in de administratie van de SKA. Dat 
onderzoek leidde tot verlaging van de aanslagen tot ruim f 1,3 mln. onder 
handhaving van de verhoging met 100%. Daartegen is door de SKA in 
beroep gegaan bij het Hof te Amsterdam, dat op dit moment nog geen 
uitspraak heeft gedaan. Afgezien van de grondslag waarop de aanslag 
berust, zal het Hof zich een oordeel moeten vormen over de juistheid van 
de heffing van omzetbelasting. Gegeven dit feit achten wij het gepast thans 
op deze aangelegenheid niet verder in te gaan. 

Ten aanzien van ons verzoek om inlichtingen betreffende het beleid van de 
belastingdienst inzake de SKA stelde de staatssecretaris van Financiën zich 
aanvankelijk op het standpunt dat het merendeel van de gestelde vragen niet 
zou kunnen worden beantwoord zonder schending van de in artikel 67 van de 
Algemene Wet inzake rijksbelastingen (AWR) neergelegde geheimhoudings
plicht. Van de zijde van de subcommissie is daarop gereageerd met een 
uitvoerige uiteenzetting, waaraan op deze plaats het volgende citaat zij 
ontleend: 

«In haar brief van 3 juni 1981 heeft de subcommissie er geen twijfel over 
laten bestaan, dat zij zich bewust is van deze geheimhoudingsplicht en meent 
dat een beroep daarop op zich zelf gerechtvaardigd is wanneer gegevens 
betreffende een bepaalde belastingplichtige worden gevraagd. Of in dit geval 
niet al te gemakkelijk een beroep op deze bepaling is gedaan waagt zij 
nochtans te betwijfelen. Deelt u niet de mening, zo zou zij willen vragen, dat 
de ruime geheimhoudingsplicht ingevolge artikel 67 AWR enerzijds weliswaar 
geboden is door de aard van de te verstrekken gegevens en het belang dient 
van de belastingplichtige en van de met een richtige belastingheffing belaste 
belastingdienst, doch anderzijds juist gegeven zijn veelomvattendheid niet op 
een andere wijze en tot andere doeleinden behoort te worden gebruikt dan 
·door de wetgever is beoogd? Zou de waarde van deze bepaling niet ten 
onrechte gevaar lopen te worden ondergraven, indien deze al te lichtvaardig 
van toepassing zou worden verklaard op verzoeken om inlichtingen over de 
belastingheffing en zo het zicht op het beleid van de belastingdienst zou 
kunnen bemoeilijken? Heeft u, die bevoegd bent tot het verlenen van ontheffing 
van het verbod in het eerste lid van artikel 67 AWR, bij de beantwoording van 

•oe De SKA was wel vrijgesteld van vennootschapsbelasting op grond van het ontbreken van 
winststreven en het niet innemen van een concurrentiepositie (brief Inspectie der Venootschap
belasting Amsterdam dd. 18 april 1980}. Oat standpunt heeft de importeur inmiddels herzien. 
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de brief van de subcommissie het belang dat is gediend met het desgevraagd 
(eventueel vertrouwelijk) overleggen van gegevens aan een commissie uit de 
volksvertegenwoordiging tegen het belang dat de geheimhoudingsplicht 
beoogt te dienen afgewogen? Dit te meer, daar het de subcomnissie zoals 
vermeld in haar brief van 3 juni 1981 vooral te doen is om het verwerven van 
inzicht in het beleid dat de belastingdienst in de praktijk jegens bepaalde 
organisaties heeft gevoerd en voert.» 

Op dat laatste aspect wordt in het vervolg van de brief een uitvoerige 
toelichting gegeven. De volledige brief van 25 november 1981 ligt ter inzage 
op het secretariaat. Op 8 maart 1982 antwoordde de staatssecretaris van 
Financiën onder meer als volgt: 

«Ik heb gemeend te moeten bezien of in het onderwerpelijke geval, gelet op 
het in laatstbedoelde brief door u uitvoerig uiteengezette publieke belang dat 
met het door u ingestelde onderzoek naar de activiteiten van sekten is 
gemoeid, voldoende aanleiding bestaat om ter zake alsnog over te gaan tot 
opheffing van de geheimhoudingsplicht als bedoeld in het tweede lid van 
vorengenoemd artikel. 

Na ampele overwegingen heb ik besloten dat de belangen welke in het 
algemeen zijn verbonden aan een strikte handhaving van de geheimhouding 
in fiscale zaken in het onderwerpelijke geval voor zoveel nodig dienen te 
w ijken voor het met uw onderzoek gemoeide publieke belang. 

Gelet evenwel op de belangen welke zijn verbonden aan een strikte hand
having van de geheimhouding in fiscale zaken, zal ik het op hoge prijs stellen 
indien de hieronder met toepassing van het tweede lid van artikel 67 van de 
Algemene Wet rijksbelastingen aan u verstrekte informatie vertrouwelijk 
wordt behandeld en niet verder wordt gebruikt dan om inzicht te krijgen in 
het beleid dat de belastingdienst in de praktijk jegens bepaalde organisaties 
voert en heeft gevoerd. 

Openbaarmaking van door mij verstrekte persoonsgerichte informatie is 
daarvoor naar het mij voorkomt niet noodzakelijk.» 

In dit verband is vermeldenswaard dat de Scientology Kerk zelf een procedure 
aanhangig maakte op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om inzage 
te krijgen in de gegevens berustend bij het ministerie van Financiën en de 
inspecteur der indirecte belastingen te Amsterdam, op basis waarvan de 
aanslag was opgelegd. Op 16 januari 1984 oordeelde de Afdeling Rechtspraak 
van de Raad van State dat het departement zich tegenover de belastingplichtige 
ten onrechte beriep op de geheimhoudingsplicht neergelegd in artikel 67 
AWR. Naar de mening van de Afdeling heeft deze bepaling geen betrekking 
op het bekend maken aan de contribuabele zelf van gegevens die uitsluitend 
de persoon of de zaken van de contribuabele betreffen ' 09• 

3.7.5. Beschouwing 

Ons onderzoek naar de activiteiten van de Scientology Kerk heeft een 
tamelijk moeizaam verloop gehad, hetgeen voornamelijk te wijten was aan 
de lang volgehouden weigering van de SKA om medewerking te verlenen . 
Die opstelling van de Kerk stoelde op een tweetal hoofdargumenten, 
namelijk dat het onderzoek een inbreuk vormde op de vrijheid van godsdienst 
en dat het feit dat een onderzoek werd ingesteld op zich zelf al een bewijs 
was van vooringenomenheid tegen de onderzochte bewegingen. Onze 
tegenargumenten vermochten de Kerk blijkbaar niet te overtuigen. Zo 
ontwikkelde zich een maandenlange briefwisseling die meer en meer het 
karakter kreeg van een schaakspel, waarin de SKA voortdurend nieuwe 
tournures vond om haar negatieve opstelling te kunnen handhaven en ons 
streven was om het de Kerk zo moeilijk mogelijk te maken om op reële 
gronden medewerking te blijven ontzeggen110• Medio 1981 werd ons 
duidelijk dat er een patstelling was bereikt en dat wij -gegeven het feit dat 
de subcommissie geen gebruik wenste te maken van enquêtebevoegdhe· 

' 09 Uitspraak Raad van State, Afdel ing Rechtspraak nr. A-1. 1485 (1981); ter inzage op het 
commissiesecretariaat 
11 0 Oe volledige briefwisseling ligt ter inzage op het commissiesecretariaat. 
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den, waarmee de Kerk tot enigerlei medewerking had kunnen worden ver
plicht - moesten trachten tot een objectieve beschrijving van Scientology 
te komen zonder de inbreng van de SKA, die ons inziens daarvoor eigenlijk 
onontbeerlijk was. De weg die wij besloten te volgen was om de gegevens, 
waarover wij toentertijd reeds de beschikking hadden uit literatuur en 
talrijke brieven, aan te vullen en te toetsen met informatie van (staf)leden, 
die in het verleden functies in de Scientology Kerk in binnen- en buitenland 
hadden vervuld en aldus veel kennis over de organisatie konden dragen. 
Aan 25 personen zonden wij een enquêteformulier, met een 35-tal gerichte 
en kritische vragen en met het verzoek om deze zakelijk en objectief te 
beantwoorden111• De response op deze enquête was zowel qua aantal als 
qua inhoud zeer bevredigend. De antwoorden waren in het algemeen 
even kritisch als genuanceerd, terwijl de reacties op de slotvraag, hoe men 
op zijn eigen activiteiten in Scientology terugkeek, duidelijk aantoonden dat 
men in staat was een afstandelijke benadering te kiezen en naast negatieve 

. ook positieve aspecten te ontwaren. 
Tot onze verrassing kwam de SKA enige tijd later, in april 1982, op het 

eerder ingenomen standpunt terug. Hoewel zij haar aanvankelijke beden
kingen tegen een onderzoek als dit had behouden - ccde ervaring, mede 
gebaseerd op ervaringen vanuit het buitenland, heeft ons geleerd om 
voorzichtig om te springen met onderzoekslust van parlementsleden•• - , 
gaf zij te kennen enig vertrouwen te hebben gekregen in onze intenties. De 
realiteitszin doet ons daaraan toevoegen dat de beslissing van de SKA 
natuurlijk ook het produkt was van een afweging van voors en tegens. 
Kennelijk had zij ingezien dat haar halsstarrige houding tegenover het 
onderzoek haar uiteindelijk meer kwaad dan goed zou doen. In dit verband 
mag ook worden herinnerd aan de beleidswijzigingen, die zich eind 1981 in 
de internationale organisatie hadden voorgedaan. Het verlaten van de 
ingesleten confrontatiepolitiek ten gunste van een vriendelijker bejegening 
van de omringende maatschappij zal naar wij aannemen eveneens ruimte 
hebben geschapen voor een soepeler benadering van onze werkzaamheid. 
Hoe dan ook, de nieuwe opstelling van de SKA bood ons in het bijzonder 
gelegenheid de waarde van het verzamelde materiaal over Scientologoy te 
testen en leemten in onze kennis op te vullen. Aan de Kerk werden in 
diverse instanties vele tientallen schriftelijke vragen voorgelegd, terwijl 
voorts enkele diepgaande mondelinge gedachtenwisselingen plaatsvonden. 
Niettegenstaande niet alle, vaak kritische vragen een helder en exact 
antwoord kregen, zijn wij toch over het geheel genomen niet ontevreden 
over de wijze waarop de SKA ons medewerking heeft verleend. Dat het 
daarbij soms tot kleine incidenten 112 kwam, vermag aan die totaalindruk 
niet af te doen. 

Zoals uit onze uiteenzetting moge blijken, beduidt onze opvatting over de 
houding van de SKA niet dat het beleid van de Scientology Kerk evenzo 
zou worden gewaardeerd. Weliswaar achten wij de beleidswijziging, zoals 
is aangekondigd en hopelijk ook in de praktijk wordt gebracht, een stap in 
de goede richting, doch er blijft naar ons oordeel voldoende aanleiding tot 
het plaatsen van kritische kanttekeningen. Aan het einde van de jaren '60 
- wij hebben er eerder in onze uiteenzetting op geattendeerd- toonde de 
Kerk zich gevoelig voor de druk van de publieke opinie om enkele als 
kwalijk beoordeelde praktijken af te schaffen. Wij durven de stelling aan dat 
de veranderingen die toen in het beleid werden doorgevoerd vooral 
optische matregelen waren die geen werkelijke beleidswijzigingen inhielden. 
De latere gang van zaken rond het Guardian's Office moge dat onderstrepen. 

' " Oe antwoorden op de enquête zijn niet ter inzage gelegd, omdat w ij aan de respondenten 
geheimhouding hadden gegarandeerd. Bovendien zijn in deze uiteenzetting geen gegevens of 
formuleringen gebruikt die tot een individuele persoon herleidbaar zouden zijn. Welliggen de 
enquêtevragen ter inzage op het commissiesecretariaat 
112 Zo vergeleek de SKA in een brief van 30 november 1982 het bezoek dat de subcommissie 
enige weken tevoren had gebracht aan het centrum van de Kerk in Amsterdam met een poli· 
tie· inval. Onzerzijds werd er in een reactie op die aantijging op gewezen dat het de Kerk bekend 
was dat d it bezoek, gegeven onze kritische instelling, meer zou zijn dan een beleefdheidsbezoek. 
Zie onder meer ook: Het Parool, 11 december 1982. 
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Wellicht beoogt de Kerk nu haar beleid wel degelijk op een nieuwe leest te 
schoeien -de tijd zal het leren. Zo dat het geval is, dan kan zij wellicht haar 
voordeel doen met de voorzichtige suggesties waarmee wij in het navol
gende enige kritische opmerkingen gepaard laten gaan. Zou zij dat oogmerk 

. echter niet hebben, dan moet het haar niet verbazen indien het aangekon
digde nieuwe beleid niet toereikend zou zijn om de naam van de Scientology 
Kerk in de publieke opinie werkelijk te ontdoen van haar negatieve klank. 

In deze beschouwing zullen wij achtereenvolgens aandacht schenken 
aan het karakter van de organisatie en haar opvattingen, alsmede aan 
enige aspecten van de activiteiten die zij ontplooit. De inhoud van de 
opvattingen zullen wij daarentegen onbesproken laten. 

De uiterlijke verschijningsvorm van de Scientology Kerk is onmiskenbaar 
die van een strak gereglementeerde, hiërarchisch opgebouwde organisatie. 
Het beleid wordt bepaald vanuit het hoofdkwartier in los Angeles en 
delegatie van bevoegdheden aan regionale, nationale en lokale instanties 
betreft voornamelijk de beleidsuitvoering. En zelfs die is omgeven met een 
netwerk van voorschriften en sturings-en controlemechanismen. De SKA 
heeft ons in dit verband voorgehouden dat er voor de nationale kerken 
voldoende ruimte is om naar eigen goeddunken te handelen. Wij voegen 
daaraan toe: zolang men blijft binnen het kader van de officiële <<policyn. 
Dit vastgestelde beleid is echter dermate veelomvattend en in veel opzichten 
dermate gedetailleerd, dat de werkelijke beleidsruimte ook in het licht van 
de gehanteerde systemen van toezicht en sancties niet anders dan gering 
kan zijn. De charismatische leider die jarenlang aan de top van de organisatie 
stond is sinds enige tijd vervangen door een tamelijk anoniem management. 
Op de achtergrond is Hubbard echter nog duidelijk aanwezig. Net als 
Maharishi in de TM-organisatie zou hij ongetwijfeld op elk moment zijn 
leidende positie opnieuw kunnen innemen. De positie van Hubbard wordt 
onderstreept door diens invloed op de vaststelling van nieuwe beleidsvoor
schriften, die immers ter fiattering aan hem worden voorgelegd. Zelfs al 
zou de man niet meer leven, dan ontleent het huidige gezag aan deze 
procedure zeker een deel van zijn legitimatie. Hubbard's dood zou naar 
onze overtuiging dan ook niet nalaten op deze optisch zo sterke organisatie 
een demotiverende en desintegrerende werking te hebben. 

Het uiterlijk van de Scientology-organisatie is tegelijk dat van de Kerk. 
Weliswaar kent zij geen specifiek godsbeeld, noch op een god gerichte 
rituelen en gebeden, doch wel moedigt de Kerk, aldus de SKA, iedere 
scientoloog aan «om zijn relatie met de Schepper te zoeken en te vinden en 
om te komen tot een persoonlijke realisatie omtrent de betekenis en het 
beeld dat hijzelf aan zijn Schepper toekentn. Dergelijke woorden roepen 
wederom de gedachte op, die wij al ten aanzien van de TM-organisatie 
uitten, namelijk dat men door een element van de leer te benadrukken zijn 
opvattingen elk willekeurig etiket kan opplakken, van wetenschap tot en 
met religie. Niettemin gaan de aanspraken van de organisatie op een 
religieuze status terug tot in de jaren '50. Een lezing van Hubbard in 1954113 

laat zien waarom. De oorsprong van Scientology ligt, aldus Hubbard, in de 
veda's, die weliswaar religieus van aard zijn, doch die tegelijkertijd ook 
bevestiging vinden in de moderne natuurkunde. Een andere wortel vormt 
het boeddhisme, waarin het bereiken van «een ideale toestand van intellec
tuele en ethische perfectie langs zuiver fysieke wegn centraal staat. Wat 
Scientology onderscheidt van de klassieke religieuze opvattingen is dat zij 
tevens de techniek bezit om de gestelde doelen voor een ieder bereikbaar 
te maken. Religie, zo meent Hubbard, is in de grond een filosofische leer, 
die beoogt om de beschaving waarin zij wordt onderwezen te verbeteren 
en in dat licht is het volstrekt gerechtvaardigd dat scientologen zich priester 
noemen, zoals ook verkondigers van het boeddhisme priesters worden 
genoemd. Tamelijk ontnuchterend laat Hubbard daarop overigens volgen, 
dat de identificatie van Scientology met religie ook te maken heeft met het 

113 l. Ron Hubbard, Why doctor of divinity, Professional Auditor's Bulletin 1954, nr. 32. 
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feit dat in onze maatschappij geestelijken gemakkelijk toegang hebben tot 
instellingen zoals gevangenissen en ziekenhuizen. Een dergelijke uitlating 
wekt naar onze mening op zijn minst twijfel aan de waarde van de daaraan 
voorafgaande redenering. Die twijfel wordt er niet geringer op, indien men 
kijkt naar de iets dichter bij deze tijd liggende oorsprong van Scientology, 
namelijk de dianetics-theorie. Alle protesten van de Scientology Kerk ten 
spijt kan men deze theorie zowel qua ontwikkeling als qua inhoud, oogmerk 
en toepassing moeilijk anders zien dan een min of meer alternatieve vorm 
van psychotherapie114• Dat binnen Scientology de filosofische component 
van de theorie aanmerkelijk is uitgewerkt doet de organisatie wel opschuiven 
in filosofische, levensbeschouwelijke richting, maar maakt haar niet geheel 
los van haar psychotherapeutische oorsprong, te meer niet omdat het 
merendeel van de technieken die zij toepast ten nauwste bij de dianetische 
methodiekzijn blijven aansluiten. «Dat wij psychotherapie kunnen verrichten, 
betekent nog niet dat wij ook psychotherapeuten zijn>•, stelt Hubbard in zijn 
eerder aangehaalde betoog. Dat is juist, zo is onze reactie daarop, zolang 
men beseft dat het omdopen van deze psychotherapie tot geestelijke 
begeleiding de bedrijvers nog niet automatisch tot geestelijke begeleiders 
maakt. 

Nu wordt de kerkelijke status van de organisatie benadrukt door de 
hantering van kerkelijke gebruiken. Dit uiterlijke facet heeft verscheidene 
instanties er mede toe gebracht om de Scientology Kerk tot kerk te bestem
pelen. Andere instanties kwamen juist tot de tegenovergestelde conclusie 
op basis van de herkomst van de ceremoniën en hun plaats in het dagelijkse 
gebeuren in de Kerk. Naar onze mening heeft de introductie van deze 
gebruiken in het verleden wellicht de functie gehad om de organisatie een 
zekere legitimatie als kerkelijke instelling te verschaffen, maar doet zij op 
de keper beschouwd de geloofwaardigheid van de opvattingen van de 
organisatie over haar eigen karakter afbreuk. De plaats die het kerkelijke 
ceremonieel in de Kerk inneemt is dermate marginaal, dat de indruk 
ontstaat dat er een façade nodig is om de inhoud te doen overtuigen. 
Achter die façade gaat wel degelijk enige levensbeschouwelijke laagbouw 
schuil; wie echter achter het toren-aanzicht kijkt ziet slechts lucht. 

Daarmee zij tevens ons oordeel gegeven over het karakter van de 
Scientology Kerk: alles afwegende dat van een levensbeschouwelijke 
organisatie met een sterke nadruk op de praktische toepassing van die 
levensbeschouwing. 

De ruime uitleg die wij aan het begrip religie geven brengt ons ertoe om 
de levensbeschouwing van Scientology te kwalificeren als een religieuze 
levensbeschouwing. Religieus, gegeven de niet-rationalistische dimensie 
die deze levensbeschouwing onmiskenbaar vertoont. Wij doelen daarbij in 
het bijzonder op de opvattingen die wij hebben vermeld onder de noemer 
«de Scientology-kosmologie". Het centrale begrip binnen dat onderdeel 
van de leer is de thetan, het onsterfelijke geestelijke wezen van de mens, 
die, mits vrijgemaakt, het lichaam en de geest van de mens volledig 
beheerst en deze automatisch in de juiste richting dirigeert. Het geloof in 
het bestaan van thetans en de toepassing van dit geloof in een specifiek 

1 14 Het kan in dit verband geen kwaad erop te wijzen, dat de tegenwoordige psychotherapie een 
kaleidoscopisch beeld vertoont van scholen, theorieën, methoden en technieken, vaak rivaliserend 
en elkaar kritiserend, soms elkaar ondersteunend en aanvullend. Hun onderlinge verschillen 
nemen niet weg dat zij worden samengebonden door het gemeenschappelijke oogmerk langs 
methodische weg hulp te bieden aan mensen met psychische problemen. Psychotherapie in de 
ruime zin van het woord. 

Een opvallende ontwikkeling in de psychotherapie van de laatste decennia is de opkomst van 
therapieën die worden gerekend tot de humanistische psychologie. Zij kenmerken zich door zich 
te baseren op een bepaalde mens· of levensbeschouwing, welke veeleer op bepaalde veronder
stellingen dan op wetenschappelijk geverifieerde feiten berust. Daarmee is de grens tussen 
psychotherapie en levensbeschouwing enigermate vervaagd. Ook bij dianetics is deze mix van 
mensbeschouwing en therapie aanwezig. Van betekenis is nochtans dat zowel de werking als de 
praktische toepassing van de dianetische methodiek zich laten verklaren in psychologische 
termen. Het alternatieve van de therapie zit daarbij niet zozeer in de methode zelf als wel in het 
feit dat de uitvoering geschiedt door (afgezien van hun dianetics-training) n iet op reguliere w ijze 
geschoolde «therapeuten». 
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activiteiten- en gedragspatroon vormen de kern van het religieuze karakter 
dat Scientology's leer draagt. Daarbij zij nog eens onderstreept, dat deze 
vaststelling uitsluitend gewettigd wordt door de wijze waarop wij het 
begrip religie wensen te interpreteren. Zou men bij voorbeeld de definitie 
van Duynstee hanteren, dan zou de conclusie vermoedelijk zijn gewettigd 
om de Scientology Kerk, gegeven het ontbreken aan haar levensbeschou
wing van een theïstisch godsbegrip en een daarop gerichte verering, haar 
aanspraak op de kerkgenootschappelijke status te ontzeggen. Juist vanwege 
de in dit verband genoemde elementen van de leer zouden wij overigens 
de kwalificatie van de Scientology Kerk als een genootschap op geestelijke 
grondslag niet op haar plaats achten. Verwezen zij voorts naar de beschou
wing over het begrip kerkgenootschap in paragraaf 4.3.1. Het door ons 
onderkende karakter van de Kerk neemt niet weg, dat de praktijkvoering 
van de organisatie zodanig is, dat vele cursisten niet het gevoelen zullen 
hebben haar levensbeschouwelijke opvattingen aan te hangen, noch zullen 
menen door lid te worden afstand te doen van hun bestaande religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuiging. Dat betekent dat wij enige twijfel voelen 
over de vraag of de gemeenschappelijke levensbeschouwelijke opvattingen 
onder de aanhang de grondslag van de beweging vormen. 

Zoals wij in paragraaf 4.3.1 nader zullen uiteenzetten beschouwen wij de 
aanwezigheid van die grondslag als een belangrijke eigenschap van een 
kerkgenootschap. In een voorkomend geval is het aan de rechter om te 
beoordelen of de Scientology Kerk een kerkgenootschap naar Nederlands 
recht is en derhalve uit dien hoofde rechtspersoonlijkheid bezit. Zou de 
rechter in het voetspoor van het Hoge Raad-arrest uit 1946 oordelen dat de 
Scientology Kerk geen kerkgenootschap is, dan wijzen wij erop dat de 
beweging in dat geval volledige rechtsbevoegdheid ontbeert. Om die reden 
zou zij er ons inziens verstandig aan doen om zich -zekerheidshalve en 
zonder daarmee haar claim op de status kerkgenootschap te verliezen- te 
organiseren als een bij notariële akte opgerichte vereniging. 

Wij onderkennen dat sedert de inwerkingtreding van Boek 2 van het 
Nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW) ook verenigingen die niet bij notariële akte 
zijn opgericht rechtspersoon zijn. Aangenomen mag worden dat de Scientology 
Kerk onder meer in haar statuten, ledenadministratie, briefhoofd, bankreke
ningen uiterlijke kenmerken vertoont die haar tot een vereniging in de zin van 
artikel 26 Boek 2 NBW zouden doen bestempelen. Evenwel zou de Kerk, niet 
opgericht zijnde bij notariële akte, slechts beperkte rechtsbevoegdheid 
genieten (artikel 30 Boek 2 NBW), zodat zij geen registergoederen zou kunnen 
verkrijgen noch erfgenaam zou kunnen zijn, terwijl tevens degenen die haar 
door een rechtshandeling zouden verbinden naast haar hoofdelijk aansprakelijk 
zouden zijn en - omgekeerd - haar eigen vermogen niet los zou staan van dat 
van haar leden en bestuurders. 

In de literatuur wordt verschillend gedacht over de mogelijkheid om een 
kerkgenootschap te doen ontbinden wegens het niet vallen onder de wettelijke 
omschrijving van de desbetreffende rechtspersoon (artikel19 Boek 2 NBW). 
Volgens Asser-Van der Grinten, Vertegenwoordiging en rechtspersoon, 3de 
druk, blz. 119, bestaat die mogelijkheid niet omdat artikel 19 niet geldt voor 
rechtspersonen waarvoor de wet geen criteria stelt (zoals kerkgenootschappen). 
Pitlo-löwensteyn, Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, deei1A, blz. 26, denkt 
daar anders over, omdat het begrip kerkgenootschap weliswaar niet wettelijk 
omschreven is maar toch in rechtspraak en literatuur «Vrij duidelijke contouren» 
heeft gekregen; de term «Wettelijke omschrijving» zou dan ook ruim moeten 
worden uitgelegd. Onze mening over deze kwestie helt over naar die van 
Pitlo-Löwensteyn. Uit de parlementaire behandeling van Boek 2 NBW komt 
immers naar voren dat de wetgever met artikel 19 in het belang van de 
rechtszekerheid heeft willen voorkomen dat rechtspersonen die niet zouden 
voldoen aan de materiële kenmerken die de wet voor de verschillende 
soorten rechtspersonen inhoudt nietig zouden zijn115• Die overweging zou in 

115 
Zie Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 2. blz . 

464. 
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beginsel ook op organisaties die zich als kerkgenootschap presenteren van 
toepassing zijn. Het denkbare tegenargument dat de wetgever nu juist 
uitdrukkelijk de ontbinding van kerkgenootschappen heeft uitgesloten snijdt 
ons inziens geen hout, omdat het in deze kwestie per definitie gaat om 
organisaties die zich ten onrechte met deze rechtspersoonlijkheidsvorm 
hebben getooid. 

Wij menen voor onze opvatting in dezen ook steun te vinden in de voorge
stelde nieuwe systematiek van de eerste titel van Boek 2 NBW (wetsontwerp 
17 725), die overeenkomstige toepassing van artikel 19 in beginsel expliciet 
mogelijk maakt en waarvan Oldenhuis (WPNR 5660, juli 1983, blz. 462) ons 
inziens in dit verband terecht opmerkt dat analoge toepassing van artikel 19 
met name in die gevallen waarin organisaties zich ten onrechte op het 
standpunt stelden dat artikel 2 Boek 2 BW voor hun rechtsvorm mogelijk
heden bood heel wel denkbaar is. 

De vraag is gesteld wat de werkelijke doelstelling van de Scientology 
Kerk is, waarbij werd gesuggereerd dat het in eerste instantie om geldelijk 
gewin zou gaan. Die suggestie komt ons op basis van de ons ten dienste 
staande informatie niet gerechtvaardigd voor, al zou men door de hoogte 
van de tarieven wellicht geneigd zijn een andere opvatting te huldigen. 
Trainingen en auditing zijn duur, maar zeker wat ons land betreft lijken de 
inkomsten daaruit nauwelijks toereikend om de kosten van de organisatie 
te dekken. Voor bestuursleden en stafleden schieten geen grote bedragen 
over. In hoeverre dit ook geldt voor de internationale organisatie kunnen 
wij moeilijker beoordelen. Ongetwijfeld is het draaiend houden van de 
loodzware, bureaucratische machinerie, die de organisatie omvat, een 
zware financiële opgave, hetgeen onze verwachting wettigt dat de interna
tionale organisatie niet een radicaal ander beeld zal vertonen dan de 
nationale. Of Hubbard nog inkomsten aan Scientology ontleent, bij voorbeeld 
op titel van zijn auteursrechten, is ons niet bekend. 

Als geldelijk gewin dan niet het primaire oogmerk van de Scientology 
Kerk is, wat dan wel? Naar onze mening precies wat men zelf als leuze 
aanheft: «clear the planetn, met andere woorden: de verbreiding van de 
eigen ideologie. Deze richt zich bij uitstek op de individuele mensen. / 
Bewustzijnsverruiming op individuele basis draagt, aldus Scientology, 
vanzelf bij tot een betere wereld. In die zin brengt de Scientology Kerk een 
heilsboodschap, zoals ook de TM-organisatie. Van die organisatie onder-
scheidt zij zich echter doordat zij in feite nauwelijks activiteiten ontwikkelt, 
die rechtstreeks op maatschappelijke verbeteringen zijn gericht. Nevenacti-
viteiten die als zodanig zouden kunnen worden aangemerkt, als Narcanon 
en de strijd voor patiëntenrechten, achten wij te zeer geënt op de individu-
gerichte hoofdwerkzaamheid van de organisatie om als zelfstandige 
maatschappij-gerichte activiteit te kunnen gelden. Dat de organisatie zich 
niet direct maatschappelijk engageert betekent overigens niet, dat zij 
gesloten zou zijn. Zoals ook uit de bespreking van haar activiteiten zal 
blijken vertoont zij in die zin nochtans wel trekken van geslotenheid, dat zij 
zeer overtuigd is van haar eigen gelijk. Graag ziet zij haar aanhang als een 
verlichte elite (en daarbinnen nog de Sea Org-Ieden als een groep van 
voortrekkers) en daartegenover de buitenwereld als niet begrijpend en zelfs 
bedreigend. Een dergelijke opstelling versterkt veeleer de interne cohesie 
dan de groei van de organisatie. Zij bindt leden aan de organisatie en 
motiveert hen om gegeven het verheven doel zeer veel zaken aan de 
belangen van de organisatie ondergeschikt te maken. Hoewel de organisatie 
ook open trekken vertoont- afgezien van de internationale hoofdcentra 
leven de leden in de regel niet in communaal verband; het verloop is 
groot; veel leden maken een selectief gebruik van het cursusaanbod -. is 
daarmee ons inziens toch sprake van een druk op de leden om zich aan de 
ideologie van de organisatie te conformeren en hun waarden-, normen- en 
gedragspatroon kritiekloos door de organisatie te doen bepalen. 
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Daarmee zijn wij in onze beschouwing langzamerhand aangeland bij de 
activiteiten van de organisatie. Laten wij allereerst vaststellen dat geen 
vereniging kan bestaan zonder leden en dat het dus voor de hand ligt dat 
elke vereniging mensen als lid zal trachten aan te trekken en te behouden. 
Een zekere vasthoudendheid zal daarbij menige vereniging niet vreemd 
zijn. Wat ons in de Scientology Kerk evenwel heeft getroffen is, dat de 
organisatie wat wij willen noemen welhaast de «geïnstitutionaliseerde 
vasthoudendheid,, is. Deze manifesteert zich in de indrukwekkende veelheid 
van regels, werkwijzen, technieken en functies waarover zij beschikt om 
leden die eenmaal de lage drempel van de toegangspoort hebben over
schreden binnenshuis te houden. Begint men aan een training- of proces
sing-route, dan begeeft men zich op een stap voor stap te betreden, 
eindeloze ladder, waarvan we maar in het midden zullen laten of hij naar 
boven of naar beneden leidt. Naarmate men vordert op die ladder is het op 
zich zelf al moeilijker er af te stappen. Men heeft veel tijd en geld geïnvesteerd 
en het uitblijven van resultaten zou die investeringen sterk aan waarde 
doen inboeten. En gaat men echt sterk twijfelen, dan staan er mensen klaar 
om die twijfel de kop in te drukken. Adviezen, evaluaties, aanmoedigingen, 
dreigementen, straffen, beloningen, reducties, de gehele scala van moge
lijkheden wordt aangewend om de cursist althans de volgende stap te laten 
zetten. En is men toch van de ladder afgesprongen, dan worden de pogingen 
om de terugkeer te bewerkstelligen vaak langdurig en hardnekkig voort
gezet; reclamemateriaal, persoonlijke brieven, telefoontjes, gesprekken, 
ook daarmee zijn speciale functionarissen belast. Blijft men daarentegen 
actief, dan is het aantrekkelijk om staflid te worden en is men staflid, dan is 
het aantrekkelijk om nieuwe mensen te werven en om staflid te blijven. En 
zouden daartoe de in het systeem ingebouwde prikkels niet voldoende 
blijken, dan zijn er altijd andere stafleden die bijspringen. 

Nu kan men stellen dat een scientoloog misschien niet in vrijheid bepaalt 
of hij aan een Scientology-activiteit zal deelnemen, maar dan toch wel zelf 
vaststelt wat hij daarmee denkt te bereiken en in hoeverre hij de filosofie 
daarbij overneemt. De doelen van de activiteiten zijn evenwel door Sciento
logy geformuleerd en cursisten ondergaan door hun deelneming daaraan 
een proces waarin zij zich meer en meer met de opgestelde doelen en met 
de organisatie gaan vereenzelvigen. In dat proces wordt bovendien de 
filosofie van de organisatie niet zozeer ontdekt, zoals de Scientology Kerk 
het graag voorstelt, als wel geleidelijk aan overgedragen. Waarlijk bijna 
een Kafkajaans proces, waarbij het ter hand nemen van de verdediging 
tevens de erkenning van schuld inhoudt. Hoezeer laat de beginnende 
scientoloog zich niet vergelijken met Jozef K. in Het Proces, die op een dag 
wordt gearresteerd zonder te weten waarom en aan wie wordt voorgehouden 
«hij geeft toe de wet niet te kennen en beweert tegelijk zonder schuld te 
zijn». Aan de basis van het Scientology-proces staat immers in de regel de 
vaststelling dat er iets aan de hand is met de persoonlijkheid en dat een 
Scientology-training daarin verbetering kan brengen. Begeeft de scientoloog 
zich niet gelijk Jozef K. op weg naar een onduidelijk einddoel zonder de 
weg te kennen, terwijl de mensen die hem de weg wijzen, alles lijken te 
weten? En hoezeer roept zijn werkterrein in de vertrekken van het van 
papier bezwangerde gebouw aan de Nieuwe Zijds niet het beeld op van de 
kanselarijen waar K. het bewijsmateriaal voor zijn proces diende te vergaren? 
Maar evenals Jozef K. dient elke scientoloog zich te realiseren, dat er pas 
«een proces,, is wanneer hij het als zodanig erkent. Is wat wij hier schetsen 
een karikatuur? Als dat zo zou zijn, dan is het wel een karikatuur, die wij 
bevestigd weten door tientallen verhalen van mensen die met de organisatie 
ervaringen hebben. 

Het is op dit samenstel van factoren dat zich veel van de kritiek op de 
activiteiten van de Scientology Kerk richt. Terechte kritiek in onze ogen, 
omdat de Kerk daarmee op gespannen voet komt met een beginsel dat zij 
zelf hoog in haar vaandel draagt, namelijk de individuele geestelijke 
vrijheid of, formeler gesteld, de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. 
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In alle pleidooien van de SKA blijft ietwat onderbelicht dat dit vrijheidsrecht 
zich niet alleen richt tot de overheid, maar ook tot de burgers in hun 
onderlinge verkeer. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging houdt 
wel degelijk ook in dat mensen zich dienen te onthouden van het uitoefenen 
van ontoelaatbare druk op hun medemensen op het gebied van godsdienst 
en levensovertuiging. De gang van zaken in de Scientology Kerk lijkt ons 
niet geheel met dat aspect van het grondrecht in overeenstemming. Wij 
menen dat de SKA- en wat ons betreft de Kerk als geheel -er verstandig 
aan zou doen zich te beraden op mogelijkheden om haar procedures en 
handelwijze in die zin aan te passen, dat de druk op leden om binnen de 
Kerk actief te blijven vermindert. In dat verband wijzen wij op de noodzaak 
zorgvuldiger voorlichting te bieden aan aspirant-leden over de trainingen 
en auditing, de achterliggende filosofie, de tarieven van de onderscheiden 
diensten en het functioneren van de organisatie. Ook activiteiten als 
dianetics en Narconon vergen een zuiverder produktvoorlichting, waarbij 
onder meer de relatie tot de Scientology-organisatie en -leer duidelijk 
wordt uiteengezet. Het straffen- en beloningenstelsel en de verschillende 
procedures om leden aan de organisatie te binden of gebonden te houden 
verdienen tevens aan een heroverweging te worden onderworpen. Gegeven 
haar opvattingen over dit grondrecht mag van de Kerk worden verwacht 
dat zij haar eigen handelen met de geest van de vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging doet stroken en dat zij zoveel mogelijk tracht te voorkomen 
dat haar uitgerekend op die grond verwijten zouden kunnen worden 
gemaakt. 

Naar onze mening komen de activiteiten van de Scientology Kerk ook in 
botsing met een ander beginsel, waarop zij zelf voortdurend hamert, 
namelijk de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tegenwoordig 
als grondrecht neergelegd in artikel 10 van de Grondwet. Wij hebben 
hierbij het oog op twee aspecten: de vorming van dossiers, waarin de 
auditing-sessies worden weergegeven (de preclear-folders), en het gebruik 
van de E-meter bij het auditeren. Wij hebben al vastgesteld dat de dossiers 
die over geauditeerden worden aangelegd zeer gevoelige gegevens 
bevatten. De Kerk onderkent dat en heeft daarom maatregelen getroffen de 
dossiers af te schermen voor de ogen van onbevoegden. De vraag is alleen 
wie onbevoegd is. Afgezien van de betrokken auditor en case-supervisor 
hebben diverse functionarissen toegang tot de dossiers, zoals de leiding 
van de Kerk (vroeger het GO), de ethics-officer, terwijl voorts ieder die 
auditeert toegang heeft tot de ruimte waar de dossiers zijn opgeborgen. 
Hoewel enkelen anders beweren hebben de meeste informanten ons 
meegedeeld dat de dossiers onmiddellijk worden benut wanneer een 
betrokkene zich tegen de Kerk keert en soms ook een rol spelen bij het 
bewegen van cursisten tot het volgen van meer cursussen, dan wel bij het 
verwijderen van iemand uit de Kerk. Dat doet ten minste betwijfelen of 
deze dossiers, zoals de SKA stelt, uitsluitend van belang zijn in het audit
ing-proces. Wie er ook inzage heeft in de dossiers, de geauditeerden zelf 
hebben dat recht niet. Zij hebben zelfs niet het recht om hun dossier op te 
vragen wanneer zij besluiten om hun relatie met de Kerk te beéindigen. 
Wie de neiging zou hebben hieraan schouderophalend voorbij te gaan, 
moet zich eens proberen voor te stellen welke reactie zou worden opgeroe· 
pen, wanneer een gevestigd kerkgenootschap als de Rooms-Katholieke 
Kerk zou besluiten om uit een oogpunt van geestelijke begeleiding van de 
gelovigen voortaan nauwkeurige dossiers te gaan aanleggen van hetgeen 
bij de biecht wordt besproken. 

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer komt naar ons oordeel 
ook in het geding bij het gebruik in de Scientology-praktijk van de E-meter, 
een instrument waarvan wij reeds hebben aangetoond dat het zich qua 
principe noch werking fundamenteel onderscheidt van een leugendetector. 
Het doet hier niet ter zake dat dit instrument, zoals wordt beweerd, weinig 
effectief is. Wel is relevant dat met de E-meter wordt beoogd processen in 
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de geest, waarvan de·geauditeerde zich zelf niet bewust is, zichtbaar te 
maken. Daarmee rijst de vraag in hoeverre inbreuk wordt gemaakt op de 
geestelijke integriteit van de geauditeerde. Wij zien hier het merkwaardige 
beeld van een organisatie, die enerzijds (met name in het buitenland) 
activiteiten ontplooit gericht op privacy-bescherming en uit dien hoofde 
kritiek oefent op bij voorbeeld politie en andere overheidsorganen die met 
hun geautomatiseerde gegevensverzamelingen de privacy van de burger 
bedreigen, en anderzijds niet schroomt zelf uiterst gevoelige gegevens van 
aanhangers in dossiers vast te leggen. laten wij - hoewel wij ook daarover 
twijfel gerechtvaardigd achten -aannemen dat de registratie van deze 
gegevens inderdaad onmisbaar is in het auditing-proces en dat de geaudi
teerde willens en wetens met deze handelwijze instemt. Kan men dan in 
redelijkheid stellen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene 
wordt bedreigd? Naar onze mening wel degelijk, omdat bedenkingen 
kunnen worden aangevoerd zowel tegen de wijze van verkrijging van de 
gegevens als tegen de waarborgen waarmee de gegevensverzamelingen 
zijn omgeven. Wat het eerste facet betreft, zal de vastlegging van de 
gegevens uit auditing-sessies in de regel wel plaatsvinden met medeweten 
van de geauditeerde, maar is het -afgezien van het feit dat instemming 
van de betrokkene op zich zelf nog niet betekent dat registratie zijn per· 
soonlijke levenssfeer niet zou bedreigen -de vraag of de geauditeerde 
werkelijk instemt met de registratie van alle concrete gegevens die auditing 
oplevert. Het feit dat de auditor met behulp van de E-meter stelselmatig 
inspeelt op onbewuste reacties van de geauditeerde versterkt deze beden
king. Het tweede bezwaarlijke facet, de waarborgen rond de dossiers, geldt 
de gesignaleerde ruimte in het gebruik van en de toegang tot de dossiers 
en bovendien de positie van de geauditeerde. Deze laatste zou ons inziens 
niet alleen het recht moeten bezitten om de opneming van bepaalde 
gegevens in het dossier te weigeren, maar ook het recht op inzage en het 
recht om zelf te bepalen wat er met het dossier gebeurt bij hetverlaten van 
de organisatie. laten wij dit aan de Scientology Kerk voorhouden. In de 
westerse wereld is de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer algemeen 
erkend als één van de grondslagen van onze rechtsorde. Dit grondrecht 
voor elke burger, in ons land neergelegd in artikel10 van de Grondwet, 
stelt tevens de norm voor een ieder die <<privacy-gevoelige» handelingen 
verricht. Met betrekking tot persoonsregistraties is de wetgever momenteel 
doende deze norm te concretiseren 116• De Scientology Kerk zou ons inziens 
in de geest van de toelichting op het desbetreffende wetsontwerp handelen, 
indien zij, vooruitlopend op eventuele wettelijke regels, haar eigen proce
dures bij wijze van zelfregulering aan een kritische toetsing zou onderwerpen 
en op korte termijn geëigende maatregelen zou treffen. 

Ten slotte in dit verband nog een algemene opmerking naar aanleiding 
van de E-meter. Het gebruik van leugendetectors in het algemeen staat 
volgens ons op gespannen voet met het recht van de burger gevrijwaard te 
worden van inbreuken op zijn geestelijke integriteit. Het vormt uit zijn aard 
een directe aantasting van de kern van de persoonlijke levenssfeer en zal 
daarom op ethische gronden niet zonder meer aanvaard mogen worden. 
Zou het gebruik van een leugendetector bij de vervulling van enigerlei 
overheidstaak worden overwogen, dan zal ongetwijfeld niet kunnen worden 
ontkomen aan een wettel ijke voorziening, waarin ten minste het uitzonder
lijke karakter van de handeling tot uiting komt en een strakke reglementering 
wordt gegeven. Zou zich nochtans een maatschappelijke ontwikkeling 
aftekenen, zoals waarneembaar in de Verenigde Staten, waarin het gebruik 
van de leugendetector in het maatschappelijk verkeer in het algemeen 
ingang vindt, dan lijkt het ons alleszins het overwegen waard om de norm 
van artikel 10 van de Grondwet in dit opzicht te expliciteren in wettelijke 
regels. Ook bij toepassing van soortgelijke instrumenten in de psychothera
peutische setting mag men veronderstellen dat medisch-ethische opvattin-

"' Men zie het eind 1981 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel17 207, het ontwerp van 
Wet op de persoonsregistraties, waarover de vaste commissie voor Justitie in mei 1983 een 
voorlopig verslag heeft uitgebracht. Overigens ligt het, blijkens een antwoord van de minister 
van justitie aan de Tweede Kamer bij de behandeling van de Justitiebegroting op 1 februari 
1984, is het voornemen om dit wetsvoorstel in te trekken en in de loop van 1984 een nieuw 
voorstel in te dienen (Hand. U, 1983-1984, blz. 2831). 
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gen zorgvuldigheidsgrenzen stellen. Het zal na deze regels geen betoog 
behoeven dat wij de aanwending van de E-meter in de Scientology-praktijk 
op ethische gronden dubieus achten. 

Wij menen in deze beschouwing niet uitvoerig te kunnen ingaan op de 
eventuele schadelijke gevolgen van de Scientology-technieken, omdat ons 
dienaangaande tegenstrijdige berichten hebben bereikt. Aan de ene kant 
beweert de SKA, niet verrassend, dat deze technieken per definitie een 
gunstige uitwerking hebben -toch een behoorlijk optimistische stelling, 
wanneer men zich mét Vrolijk (op.cit., blz. 196) en Schnabel (op.cit., blz. 88) 
realiseert, hoezeer psychische processen bij Scientology worden versimpeld, 
dat er geen selectie van cliënten plaatsvindt noch in de methodiek wordt 
gedifferentieerd naar cliënt en dat de technieken vaak worden toegepast 
door mensen wier enige scholing op psychologisch gebied bestaat uit de 
kennis bij Scientology opgedaan. Aan de andere kant is de opinie, verwoord 
in de antwoorden op onze enquête, verdeeld. Het merendeel van de 
informanten deelt weliswaar mee, dat zich in incidentele gevallen psychische 
moeilijkheden voordoen, doch laat in het midden waardoor deze precies 
worden veroorzaakt. Een minderheid is van oordeel dat voor zover er 
sprake zou zijn van moeilijkheden van psychische aard deze vooral voort
vloeien uit de persoonlijkheidsstructuur van de betrokkenen. Wat wel 
algemeen wordt beaamd is, dat indien er psychische moeilijkheden 
optreden de oplossing daarvoor door de Kerk altijd in de eigen technieken 
wordt gezocht. Overigens hebben ons nogal wat commentaren bereikt, 
waarin wordt gesteld dat de technieken van de Kerk tal van elementen 
bevatten die wel degelijk een gunstig effect kunnen sorteren. De werking 
van de technieken zien wij trouwens los van de gevolgen van het «Sociale 
klimaatn in de Scientology Kerk. Verscheidene adressanten wijzen er naar 
onze indruk terecht op, dat de echte psychische problemen doorgaans pas 
ontstaan wanneer men gaat twijfelen aan de zin en waarde van de technieken. 
De rechtlijnige en onverzoenlijke houding van de Kerk kan dan licht de 
moeilijkheden doen verergeren. In het volgende hoofdstuk van dit rapport 
zullen wij in algemener zin op deze aangelegenheid terugkomen. 

Tot besluit van onze beschouwing zullen wij de vraag onder ogen zien of, 
het geheel overziende, tegen de SKA maatregelen dienen te worden 
genomen. In de eerste plaats zij vermeld, dat verscheidene ex-Scientology
leden met succes tegen de Kerk hebben geprocedeerd om een deel van het 
geld dat zij voor diensten van de Kerk hadden betaald terug te krijgen. 
Mensen die enige tijd in Scientology actief zijn geweest hebben vaak vele 
duizenden guldens gespendeerd. Soms kon dat geld deels worden terug
gekregen door rechtstreekse onderhandelingen met de Kerk, soms ook 
langs gerechtelijke weg (waarbij de Kerk doorgaans dading- een schikking
bleek te prefereren boven een rechterlijke beslissing). Enkele malen bleek 
de Kerk bereid om in haar terugbetalingen verder te gaan dan de bedragen 
waarvoor geen diensten waren geleverd, doch tot terugbetalingen (als 
schadevergoeding) van bedragen die hoger waren dan het totale uitgegeven 
geld is het voor zover ons bekend niet gekomen 117• 

Wat betreft de houding van de overheid hebben wij beschreven, dat de 
Scientology Kerk vanaf haar komst naar ons land door de overheid kritisch 
is gevolgd, zonder dat haar overigens daadwerkelijk iets in de weg werd 
gelegd. Was de aanvankelijke aandacht bij de justitiële autoriteiten verklaar
baar door de scherpe reacties die de Kerk in die tijd in vele landen opriep, 
de daarop volgende activiteiten in het kader van de werkgroep-Dekker 
mogen aanmerkelijk minder begrip ontmoeten. Naar onze mening was 
voor de instelling van deze werkgroep- hoe informeel deze ook was
onvoldoende aanleiding. Mede daardoor had zij zeker ten aanzien van een 
in dit opzicht overgevoelige organisatie als de Scientology Kerk een 

117 Een gerechtelijke procedure behoort tot de mogelijkheden, indien sprake is van onverschul· 
digde betaling (wegens niet geleverde of afgenomen diensten). Actiemogelijkheden lijken ons 
ook aanwezig, indien overtreding van de Wet op het minimumloon kan worden aangetoond. 
Indien aantoonbare psychische schade is berokkend zou een actie uit onrechtmatige daad 
kunnen worden overwogen. In hoeverre bedrog dan wel het uitoefenen van ontoelaatbare 
psychische druk bij de totstandkoming van verbintenissen grond voor een civiele procedure 
zouden opleveren, is wellicht eveneens te beproeven. 
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voorspelbaar provocerend effect. Deze escalerende actie van enige ambte
naren had, alle goede bedoelingen ten spijt, beter achterwege kunnen 
blijven. Ook in later jaren is ons het beleid van overheidswege geen 
toonbeeld van evenwichtigheid gebleken. In tweeërlei opzicht openbaarde 
zich dat na enige geruchtmakende en weinig genuanceerde TV-programma's 
van de VARA-ombudsman eind 1980-begin 1981118. Het gemeentebestuur 
van Amsterdam vond in deze publiciteit aanleiding om in tegenstelling tot 
voorgaande jaren de aanvrage van de SKA om een kraampje op de Dam te 
plaatsen af te wijzen, omdat de Kerk in opspraak was geraakt119, terwijl de 
inspecteur der indirecte belastingen zich haastte om de Kerk een ambtshalve 
aanslag omzetbelasting op te leggen niettegenstaande aanvankelijk voor 
een wat bedachtzamer handelwijze was gekozen. Het zou de betrokken 
overheidsorganen ons inziens niet hebben misstaan indien men in zijn 
benadering iets meer beheersing had getoond en meer pogingen had 
gedaan om tot een zelfstandig oordeel over de organisatie te komen. 

Het lijkt ons goed, nu wij toch gewagen van de genoemde TV-uitzendingen, 
enige opmerkingen te maken over het door sommigen bepleite verbod van 
de SKA, daarbij vooruitlopend op een algemenere uiteenzetting over dit 
onderwerp die wij in het vervolg van dit verslag hebben opgenomen. 
Afgezien van het feit dat in ons huidige wettelijke systeem sedert 1976 de 
mogelijkheid tot verbodenverklaring niet meer voorkomt120 en het belang 
van de vraag dus in wezen schuilt in de ontbinding krachtens artikel 16 
Boek 2 BW van een als verboden aangemerkte rechtspersoon, zal de vraag 
of de SKA een verboden rechtspersoon is in het huidige systeem slechts 
aan de orde kunnen komen als de SKA niet onder de uitzonderingsbepaling 
van artikel18 Boek 2 BW zou vallen. Ingevolge dat artikelzijn onder meer 
de artikelen betreffende de verboden rechtspersoon en de ontbinding van 
een verboden rechtspersoon immers niet op kerkgenootschappen en 
genootschappen op geestelijke grondslag van toepassing. 

laten wij de vraag echter nog van een andere kant benaderen en ons 
afvragen of- in de wettelijke terminologie- het doel of de werkzaamheid 
van de SKA van dien aard zijn dat zij in strijd moeten worden geacht met 
de openbare orde of de goede zeden, waarmee zij tot een verboden 
rechtspersoon ware te bestempelen. Het statutaire doel van de organisatie 
heeft dat karakter volgens ons zeker niet. Een vraagteken plaatsen wij 
evenwel bij de eventuele strijdigheid van de werkzaamheid van de SKA 
met de goede zeden, niettegenstaande de onbestemdheid van dit begrip. 
Wij hebben immers vastgesteld, dat de procedures en de handelwijze die 
. de Kerk stelselmatig toepast in onze optiek op gespannen voet staan met 
een tweetal belangrijke grondrechten, de vrijheid van godsdienst en de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Zou de Kerk niet bereid 
blijken daarin metterdaad verandering te brengen, dan zou de vraag 
kunnen worden gesteld of zij daarmee niet binnen de wettelijke termen van 
de verboden rechtspersoon zou vallen. Voor de SKA zou dat een reden te 
meer moeten zijn om onze bedenkingen ter harte te nemen. 

"* De Scientology Kerk trachtte na de eerste uitzending in kort geding nieuwe uitzendingen te 
voorkomen, doch slaagde daarin niet omdat de door de ombudsman gebruikte methode om de 
verwerpelijkheid van de Kerk aan de kaak te stellen - heimelijk vervaardigde beeld· en geluids· 
opnamen -door de president van de arrondissementsrechtbank Amsterdam strafbaar noch 
onrechtmatig werd bevonden, al overwoog de president wel dat de «methoden als door de 
VARA gebezigd de grens van het toelaatbare tamelijk snel kunnen doen bereiken door degene 
die deze methoden toepast•; Rb. Amsterdam, 6 november 1980, NJ 1981, nr. 502. 
110 De beslissing van het Amsterdamse gemeentebestuur- waartegen de SKA overigens een 
vruchteloze en niet tot het eind toe doorgezette AROB-procedure voerde - vormt een treffend 
voorbeeld van de reactie van autoriteiten op wat in de Amerikaanse literatuur wordt aangeduid 
met het begrip chostile audience•. Niet de werkzaamheid van de SKA zelf maar de verwachte 
reacties van een vijandig gezind publiek en de daardoor mogelijke verstoring van de openbare 
orde waren de reden om het verzoek tot het plaatsen van een marktkraam af te wijzen. Uit 
bestuurl ijk oogpunt moge de opstelling van het gemeentebestuur begrijpelijk worden geacht, 
doch gegeven de grondwettelijke dimensie van dergelijke kwesties moet erop kunnen worden 
gerekend dat overheden in de afweging de grootste zorgvuldigheid bet/achten. 
120 Bij de Tweede Kamer is medio 1982 een wetsontwerp (17 476) ingediend om de verboden· 
verklaring weer in te voeren. Zie hierover paragraaf 4.3.2 van dit rapport. 
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Amsterdam, 28 februari 1994 

Geachte heer, 

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende. 

In het verleden hebben verschillende negatieve berichten van 
buitenlandse regeringsinstanties, met name de IRS (Internal Revenue 
Service, dit is de Amerikaanse belastingdienst) erin geresulteerd dat 
negatieve beslissingen werden genomen ten aanzien van de Scientology 
Kerk in Nederland. 

Echter, oktober jl. heeft de IRS haar diepgaande onderzoek van jaren 
naar de Church of Scientology afgerond met als resultaat dat zij de 
Church of Scientology International in Los Angeles met alle 154 
daaronder vallende kerken, missies en groepen officieel erkend heeft 
als religieuze en/of charitatieve organisaties. 

Deze uitspraak vertegenwoordigt verscheidene belangrijke handelingen 
uit te voeren door de regeringen van de Verenigde Staten, die van 
belang Z1Jn voor Nederlandse regeringsinstellingen en 
-functionarissen. 

In het bijzonder heeft de IRS bij het uitvaardigen van deze uitspraak 
besloten dat: 

1. De religie van Scientology een 'bona fide' religie is; 
2. De Scientoloçy Kerken en haar aanverwante liefdadigheids- en 

onderwijsinstellingen uitsluitend werkzwaam zijn voor erkende 
religieuze doelstellingen; 

3. De Scientology Kerken en haar aanverwante liefdadigheids- en 
onderwijsinstellingen eerder werken ten bate van publieke 
belangen dan ten voordele van particuliere personen; en 

4. Geen enkel deel van de netto verdiensten van deze Scientology 
Kerken en hun aanverwante liefdadige en onderwijsinstellingen 
ten goede komt aan enig persoon of niet liefdadige entiteit. 

De uitspraken van de IRS weerspiegelen de positie van de regering van 
de Verenigde Staten ten aanzien van de belastingstatus van de 
Scientology Kerk. 

lmproving Life in a Troubled World 
0 1893 SKA. Alle rechten voorbehouden. Scientology en Clanetica zijn dien at· en handelwerken In het bezit van RTC en wordt met toeet.mmlng gebruikt. 



Wat betreft de Nederlandse situatie lijkt het mij zinvol u van enige 
niet algemeen bekend zijnde feiten op de hoogte te brengen. Er was 
in het begin van de jaren tachtig een gerezen konflikt met de 
Inspektie der Omzetbelasting. Na een diepgaand onderzoek door de 
Amsterdamse Belastingdienst is dit uiteindelijk in 1988 opgelost 
nadat men constateerde dat de diensten welke de kerk verricht, 
religieus Zl.J n. Op basis hiervan zijn deze diensten met terug
werkemde--k:racht van 8 jaar bui ten de heffing van omzetbelasting 
geplaatst. 

In 1984 is er door de overheid een onderzoek afgerond naar de Nieuwe 
Religieuze Bewegingen en de slotbeschouwing van dit rapport geeft 
duidelijk het standpunt van de overheid weer nl. dat de aantijgingen 
betreffende de Nieuwe Religieuze Bewegingen ongegrond waren. En dat 
deze aantij gingen met name gecreeerd werden vanuit de media en 
sommige anti-religieuze groeperingen. Ik heb deze slotbeschouwing 
voor u bijgevoegd. 

In het kort uitgelegd zet de Scientology kerk zich in voor 
maatschappelijke hervormingen, 
onderwijsprogramma' s (met name in 
deliquentenrehabilitatie en is in die 

zoals anti-drugsprojecten, 
Zuid Afrika op dit moment), 
zin een 'social reform church' . 

Dat dit het publiek aanspreekt, blijkt wel uit de enorme groei van 
Scientology wereldwijd. Sinds de oprichting van de eerste kerk in 
1954 telt Scientology anno 1994 meer dan 1000 kerken, missies en 
groepen wereldwijd. 

Verder is het afkickcentrum Narcanon in Zutphen, wat werkt met het 
drugrehabilitatie programma van L.R. Hubbard (zonder methadon) in de 
drugsdebatten van afgelopen maart naar voren geschoven als een van 
de betere daadwerkelijke oplossingen. Een kopie van dat deel uit het 
debat heb ik voor u bijgesloten. 

De Citizens Commission on Human Rights (in Nederland NKRM), opgericht 
vanuit de Scientology kerk in 1969 tegen de overtredingen van de 
mensenrechten in de psychiatrie (bijv. elecktroshock, overdrugging, 
platspui ten, sexueel misbruik, hersenoperaties) heeft anno 1994 
wereldwijd 158 kantoren en heeft o.a. erkenning gekregen van een 
rapporteur voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Ook in 
Nederland neemt NKRM plaats in een overlegorgaan met 
vertegenwoordigers van de Direktie Jeugdbescherming en de Direktie 
Jeugdwelzijn van het Ministerie van Volksgezondheid en Justitie. Dit 
gaat over de huidige officiele Jeudhulpverlening, waar veel klachten 
over binnenkomen. 

Ik denk u met bovenstaande een beeld geschetst te hebben van 
Scientology anno 1994. 



Wij z~Jn gaarne bereid eventuele vragen over Scientology mondeling 
toe te lichten en .stellen het tevens op prijs inzage te krijgen in 

· dossiers omtrent )<Scientology, Scientology Kerk en L. Ron Hubbard, 
beroep doende op artikel 3 van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 

In afwachting van uw reactie, 

P .• J.R. Peperstraete 
hoofd Externe Zaken 
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Onderzoek betreffende sekten 

BIJLAGE BIJ EEN BRIEF VAN DE SUBCOMMISSIE SEKTEN 

Deze bijlage bevat het rapport <<Overheid en nieuwe religieuze bewegin
genn, opgesteld in opdracht van de vaste Commissie voor de Volksgezond
heid. 

Overheid en 
nieuwe religieuze bewegingen 

Proefschrift 

ter verkrijging van het doctoraat in de 
rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit 
te Groningen 
op gezag van de Rector Magnificus dr. L. J. Engels 
in het openbaar te verdedigen op dinsdag 
12 juni 1984 des na middags te 2.45 uur precies 

door 

Tobias Andreas Maria Witteveen 

geboren te Leeuwarden 
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Religieus is in deze context in tamelijk ruime zin opgevat, duidend op een 
levensbeschouwelijke opvatting die de aanvaarding omvat van een 
bovennatuurlijke macht waaraan men in zijn eigen leven gezag toekent. Als 
belangrijkste selectiecriterium heeft een gemaakte drie-deling in oosterse, 
evangelische en syncretistische (gemengde) bewegingen gefungeerd, 
terwijl bij de keuze van de bewegingen bovendien aandacht is geschon4cen 
aan factoren als het open of gesloten karakter van de beweging, het beslag 
op de volgelingen, de omvang en continuïteit en de reputatie. 

Niet alle geselecteerde bewegingen zijn uiteindelijk ook in dit rapport 
beschreven. Sommige niet (paragraaf 3.1 ), omdat zij in Nederland niet 
meer bleken te bestaan (Children of God) of onbeduidend waren (Ananda 
Marga), andere niet (paragraaf 3.9), omdat hun activiteiten al te sterk met 
die van gevestigde kerken bleken te zijn verweven (de meeste evangelische 
bewegingen, met uitzondering van de Jezuskinderen beschreven in 
paragraaf 3.9.2). 

De beschrijvingen van de wel behandelde bewegingen, de Divine Light 
Mission, de Bhagwan-beweging, Hare Krishna, de TM-beweging, de 
Scientology Kerk en de Verenigingskerk (paragrafen 3.2-3.8), tonen een 
geschakeerd beeld, waarin de gemeenschappelijke kenmerken worden 
overvleugeld door de talrijke verschillen. Wij hebben ernaar gestreefd elke 
beweging zo volledig mogelijk te beschrijven. Het internationale karakter 
van de bewegingen is recht gedaan door de internationale ontwikkeling en 
structuur te schetsen, hun levensbeschouwelijke karakter is tot uiting 
gebracht in de beschrijving van de leer en hun nationale karakter is 
beschreven met uiteenzettingen over de ontwikkelingsgang in Nederland, 
de organisatorische structuur, het ledenbestand, de activiteiten en de 
financiële huishouding. 

De bewegingen zijn alle in de gelegenheid gesteld tijdens de ontwerp-fase 
van het rapport de op hen betrekking hebbende beschrijvingen van 
commentaar te voorzien. Ten einde een onderscheid te kunnen maken 
tussen een zoveel mogelijk objectieve weergave van feiten en een subjectieve 
beoordeling van de verzamelde gegevens is aan elke beweging behalve 
een beschrijving tevens een beschouwing gewijd. In de beschouwingen is 
onder meer de vraag behandeld in hoeverre de activiteiten van de bewe
ging bedenkingen opriepen. 

Wij hebben ten slotte gemeend aan de behandeling van de oosterse 
bewegingen een interessante dimensie te kunnen toevoegen door de 
belangrijke hindoe-organisatie Sanatan Dharm uit te nodigen haar visie op 
deze bewegingen te geven. Deze (positieve) «hindoe-visie» is opgenomen 
in paragraaf 3.6. 

De verhouding tussen overheid en religie, zo komt in hoofdstuk 2 van het 
rapport naar voren, wordt beheerst door twee beginselen, namelijk de 
scheiding tussen kerk en staat en de vrijheid van godsdienst. Beide begin
selen hebben geen absolute inhoud in die zin, dat er enerzijds sprake zou 
zijn van een strikte scheiding tussen kerk en staat en anderzijds een ongeli
miteerde vrijheid zou bestaan tot het belijden van godsdienst. Het gaat er 
dus om te bepalen welke betekenis deze begrippen precies hebben, willen 
deze althans randvoorwaarden opleveren waaraan eventuele beleidsmaat
regelen inzake bepaalde religieuze bewegingen kunnen worden getoetst. 

De uiteenzettingen over deze beide beginselen moeten in ratatie tot het 
onderzoeksobject worden gezien, met dien verstande dat zij niet pretenderen 
een afgewogen visie te geven op de verhouding tussen overheid en religie 
in al haar facetten. Hun primaire doel is geweest een referentiekader te 
bieden voor de beleidsmatige beschouwingen inzake nieuwe religieuze 
bewegingen. Dat neemt niet weg, dat deze uiteenzettingen voorzover ze als 
onderbouwing hebben gediend van beschouwingen in het vierde hoofdstuk 
de positie van andere religieuze bewegingen dan de behandelde- zoals de 
gevestigde christelijke en joodse kerken en de islam -wel raken. Het valt 
immers in beleidsmatig opzicht moeilijk onderscheid te maken tussen 
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categorieën religieuze bewegingen. Opmerkingen gericht op bepaalde 
religieuze bewegingen hebben mitsdien onvermijdelijk ook consequenties 
voor de groep als geheel. Zou men daarin nochtans meer willen zien dan 
aanzetten tot een algemene belaidsvisie op de verhouding tussen overheid 
en religie, dan zou de betekenis van deze opmerkingen ons inziens ietwat te 
veel worden opgerekt. 

Scheiding tussen kerk en staat (paragraaf 2.1) beklemtoont het bijzondere 
karakter van religieuze bewegingen. In formele zin neemt zij de vorm aan 
van een sterke rechtspositie voor religieuze bewegingen. Weliswaar maken 
deze een integrerend deel uit van de samenleving en zijn zij niet boven de 
wet gesteld, doch wat betreft hun interne functioneren genieten zij een 
hoge mate van zelfstandigheid. Hun oprichting is niet aan voorschriften 
gebonden, evenmin als hun inrichting, terwijl zij bovendien niet kunnen 
worden ontbonden. De wetgever heeft deze bewegingen kerkgenootschap
pen genoemd, zonder dat begrip te omschrijven. Dat heeft ruimte gelaten 
voor onzekerheid over de vraag welke bewegingen de hoedanigheid van 
kerkgenootschap kunnen bezitten. Naar onze mening (paragrafen 2.3.2 en 
4.3.1) behoort het begrip kerkgenootschap ruim te worden uitgelegd. 
Vertoont een beweging de eigenschappen, die haar redelijkerwijze tot een 
religieuze beweging bestempelen (zoals de gemeenschappelijke religieuze 
opvattingen van de leden en het belijden van deze opvattingen), dan 
behoort zij als kerkgenootschap te kunnen gelden, ongeacht of zij een 
gevestigde kerk is dan wel een nieuwe religieuze beweging. 

Naast de formele kant van de scheiding tussen kerk en staat bestaat er 
ook een materiële kant. Materieel houdt dit principe in, dat de betrekkingen 
tussen de overheid en religieuze bewegingen tot een minimum worden 
beperkt. Wat is in dezen echter te verstaan onder ((minimum"? Naar onze 
mening (paragrafen 2.1 en 2.3.3), dat zo mogelijk alle betrekkingen tussen 
overheid en religieuze bewegingen worden vermeden die religieuze 
bewegingen in een positie van afhankelijkheid van de overheid kunnen 
brengen. Voor zover religieuze bewegingen op maatschappelijk terrein 
actief zijn is er geen reden hen financieel anders tegemoet te treden dan 
andere organisaties van particulier initiatief. In dit opzicht zijn dus financiële 
betrekkingen tussen overheid en religieuze bewegingen denkbaar (pa ragraat 
4.2.4). Ook kunnen aan religieuze bewegingen rechten worden verleend, 
die hen in staat stellen overeenkomstig hun doelstelling te functioneren (bi: 
voorbeeld met het oog op de geestelijke verzorging), zij het dat dergelijke 
rechten in beginsel gelijkelijk voor alle religieuze bewegingen behoren te 
gelden. Directe of indirecte ondersteuning van het religieuze leven, in de 
vorm van toekenning van rechten dan wel financiële ondersteuning, 
verdraagt zich echter niet goed met de scheiding van kerk en staat. Niette
genstaande haar aantrekkelijkheid vormt zij een bedreiging voor de 
zelfstandigheid van religieuze bewegingen en kan zij licht leiden tot 
overheidsinmenging in religieuze aangelegenheden. Waar dergelijke 
rechten nog bestaan (zoals het recht om inlichtingen te vragen uit het 
bevolkingsregister en het recht om inlichtingen te vragen betreffende het 
belastbare inkomen) verdienen zij te worden heroverwogen (paragraaf 4.5) 

Vrijheid van godsdienst (paragraaf 2.2)- het tweede beginsel in de 
relatie tussen overheid en religie - is een van de grondrechten, die beogen 
de individuele burger een sfeer van geestelijke vrijheid te waarborgen. Dit 
grondrecht, sedert lang verankerd in nationale en internationale regels, 
omvat niet alleen de vrijheid zijn eigen geloofsopvattingen te huldigen, 
maar ook de vrijheid deze opvattingen in de praktijk te brengen. Gods
dienstvrijheid geldt ook in de betrekkingen tussen burgers onderling en 
houdt tevens organisatievrijheid op religieus gebied in. Nochtans kan een 

·beroep op dit grondrecht geen rechtvaardiging vormen voor elke vorm var 
gedrag. De uitoefening van godsdienst vindt haar begrenzing in de algemen· 
regels van de formele wet. Zij kan bovendien worden beperkt door bijzonder 
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regels. De overheid behoort zich in de uitvoering van haar regelgevende 
taak rekenschap te geven van de vrijheidssfeer, die het grondrecht beoogt 
te beschermen. De rechter kan haar zo nodig corrigeren, zij het dat het 
rechterlijke beleid de overheid tot nu toe een ruime belaidsmarge heeft 
gelaten. Het is echter niet onmogelijk, dat de recente Grondwetsherziening 
de overheid zal nopen tot het ontwikkelen van een scherper oog voor de 
werking van dit grondrecht. 

Het overheidsbeleid geeft in het algemeen blijk van respect voor de 
vrijheid van godsdienst. De eisen, die dit grondrecht aan het beleid stelt, 
nemen echter toe naarmate zich hier te lande religieuze stromingen 
aandienen, die van het traditionele cultuurpatroon afwijken. Waar de 
geloofsbeleving van nieuwe religieuze stromingen in ons land, zoals de 
islam en het hindoeïsme, stuit op beperkingen, voortvloeiende uit een 
belaidsvisie die van oudsher was toegesneden op het vrije belijden van het 
christelijke en joodse geloof, zal onder ogen moeten worden gezien in 
hoeverre een redelijk evenwicht kan worden gevonden tussen die nieuwe 
geloefseisen-evenzeer in de godsdienstvrijheid geworteld -en de bestaande, 
in het eigen cultuurpatroon passende beleidsopvattingen. Dit facet van de 
vrijheid van godsdienst is in het rapport aangestipt (in paragraaf 2.3) doch 
niet ver uitgediept, omdat het ons binnen het kader van het onderzoek 
minder relevant voorkwam. De behandelde nieuwe religieuze bewegingen 
zijn immers slechts kleine, marginale groeperingen. Ook hun geloofsbeleving 
behoort in redelijkheid de nodige ruimte te genieten, maar als factor in de 
algemene beleidsvorming zullen deze kleine groepen slechts van onderge
schikte betekenis kunnen zijn. 

Een voorbeeld van de spanning die kan bestaan tussen het overheidsbeleid 
en de eisen die de godsdienstbeleving meebrengt menen wij waar te nemen 
in het vreemdelingenbeleid (paragraaf 4.3.4), waarin dit grondrecht al te 
zeer ondergeschikt lijkt te zijn gemaakt aan het oogmerk van een restrictieve 
toelatingspolitiek. 

Godsdienstvrijheid behoort niet alleen door de overheid te worden 
gerespecteerd, maar ook door de burgers zelf in hun onderlinge betrekkin
gen. Dat houdt in, dat van de burgers wordt gevraagd andermans geloofs
overtuiging te eerbiedigen en zich te onthouden van handelingen die mede
burgers in hun geloefsuitoefening belemmeren. Geen dwang in geloofszaken 
dus. Dit aspect van het grondrecht is voor nieuwe religieuze bewegingen 
niet van belang ontbloot. Enerzijds strekt het tot bescherming van hun leden 
tegen dwang van buitenaf, gericht op het verbreken van de band met de 
beweging. Anderzijds legt het hun beperkingen op in hun streven naar het 
werven en behouden van leden. Op diverse plaatsen in het rapport (zoals in 
de beschouwende onderdelen van hoofdstuk 3 en in de paragrafen 4.2.1 en 
4.3.3) is aan deze implicaties van de vrijheid van godsdienst aandacht 
geschonken. 

In tal van landen, waar zich nieuwe religieuze bewegingen manifesteren, 
is vanuit de bevolking een beroep op de overheid gedaan om maatregelen 
te treffen ter bescherming van de burgers en ter bestrijding van de betrokken 
bewegingen. In paragraaf 4.1.2 is de gang van zaken beschreven in de 
Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Bondsre
publiek Duitsland en in de EEG, en in paragraaf 4.1.3 die in Nederland. 

De roep om overheidsmaatregelen komt vooral voort uit de activiteiten 
van groepen, die met de verzamelnaam anti-sektenbeweging kunnen 
worden aangeduid (paragraaf4.1.1 ).In de opvattingen van deze (heterogene) 
beweging maken nieuwe religieuze bewegingen («sekten») zich in het 
algemeen schuldig aan de toepassing van indoctrinatietechnieken, waarmee 
zij jonge mensen aan zich weten te binden, tot willige instrumenten maken 
en vaak min of meer ernstige geestelijke schade berokkenen. Deze anti
sekten ideologie sorteert drieërlei efect: zij schaadt het imago van nieuwe 
religieuze bewegingen, zij verontschuldigt (ex-lieden voor hun engagement 
met deze bewegingen en zij rechtvaardigt pogingen om leden hun lidmaat-
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schap te doen beëindigen. De anti-sektenbeweging is tamelijk succesvol 
geweest in de beïnvloeding van de publieke opinie over nieuwe religieuze 
bewegingen, doch is er tot heden nergens in geslaagd om noemenswaardigr 
invloed uit te oefenen op het overheidsbeleid. 

De opvatting, dat nieuwe religieuze bewegingen bij de werving van lede1 
dwang toepassen en leden vervolgens onderwerpen aan vormen van 
conditionering, is in ons onderzoek niet bevestigd (paragrafen 4.2.1 en 
4.2.2). Het lidmaatschap van een nieuwe religieuze beweging blijkt in de 
regel het resultaat te zijn van een bewuste keuze. Daarin kunnen niet alleer 
overwegingen van levensbeschouwelijke aard een rol spelen maar ook 
persoonlijke omstandigheden. Dat nieuwe religieuze bewegingen ernstige 
psychische problemen bij hun leden zouden veroorzaken is evenmin 
aangetoond. Weliswaar blijken bij ex-leden niet zelden psychische moeilijk 
heden voor te komen, maar deze zijn (a) doorgaans niet van ernstige aard, 
(b) niet van een specifiek karakter en (c) vaak enerzijds herleidbaar tot 
problemen, die al vóór de toetreding bestonden, anderzijds niet meer dan 
aanpassingsproblemen, voortvloeiend uit het gemis van de geborgenheid 
van de groep en uit de eisen die de terugkeer naar het vroegere milieu 
stelt. Naar ons oordeel bestaat dan ook geen aanleiding tot het treffen van 
beschermende maatregelen, bij voorbeeld tot reglementering van de 
ledenwerving. Die zouden overigens ook moeilijk verenigbaar zijn met de 
vrijheid van godsdienst. Ook aan speciale voorlichtingsactiviteiten bestaat 
weinig behoefte. Acties gericht op gedwongen uittreding van leden 
(deprogrammeren) achten wij ongerechtvaardigd en niet tolerabel. Bijzon
dere opvangfaciliteiten zijn nodig noch wenselijk. Onnodig, omdat de 
eventuele psychische problemen van ex-leden geen specifieke aard hebbe 
en niet in groten getale voorkomen, en onwenselijk, omdat zij vooral 
blijken te beogen ex-leden van terugkeer naar de beweging af te houdene 
daarmee een waarde-oordeel over nieuwe religieuze bewegingen inhouder 
Voor de overheid is dus uit volksgezondheidsoogpunt geen taak weggeleg 
tot bescherming van de burgers tegen speciale vermeende bedreigingen 
van nieuwe religieuze bewegingen. Dat geldt ook ten aanzien van specifiek 
activiteiten van bewegingen op het terrein van de (alternatieve) gezond
heidszorg (paragraaf 4.2.3). 

Ook de bescherming van (de weinige) minderjarigen in nieuwe religieuz 
bewegingen vereist naar ons oordeel van de overheid niet meer dan de 
gebruikelijke waakzaamheid (paragraaf 4.3.3). De positie van jonge kindere 
van leden van deze bewegingen noopt niet tot het overwegen van kinder
beschermingsmaatregelen, terwijl de praktijk laat zien dat de bewegingen 
zelf de toetreding van oudere minderjarigen afhankelijk stellen van de 
toestemming van de ouders. Voorzover de toetreding van kinderen 
conflicten met de ouders met zich brengt, dienen de bewegingen zich 
wel bewust te zijn van de mogelijkheden daar-in een bemiddelende rol te 
spelen. 

Onze bevindingen geven ons geen reden uitbreiding te bepleiten van de 
wettelijke mogelijkheid tot ontbinding van rechtspersonen, ingeval zij 
verboden worden geacht omdat hun doel of werkzaamheid strijdig is met 
de openbare of goede zeden (paragraaf 4.3.2). Religieuze bewegingen die 
als kerkgenootschap gelden kunnen tot nu toe niet worden ontbonden. 
Afgezien van het feit dat van ontbinding van een dergelijke beweging niet 
veel effect zou mogen worden verwacht, heeft ons onderzoek geen feiten 
of overwegingen opgeleverd, die nopen tot herroeping van deze uitzonde
ringspositie. 

Wat betreft de fiscale behandeling van nieuwe religieuze bewegingen 
(paragraaf 4.4) wijzen wij erop, dat in Nederland geen bijzondere fiscale 
regels gelden voor religieuze bewegingen. De fiscus schenkt in het algemet 
voldoende aandacht aan de activiteiten van nieuwe religieuze beweginger 
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hetgeen in verscheidene gevallen heeft geleid tot het opleggen van 
aanslagen omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Niettemin is enige 
twijfel mogelijk of de activiteiten van de verschillende bewegingen in 
voldoende mate gelijk worden behandeld. Tot het treffen van algemene 
maatregelen bestaat evenwel geen aanleiding. 

De onderzoeksopdracht strekte ertoe een oordeel mogelijk te maken over 
het beleid dat de overheid ten aanzien van nieuwe religieuze bewegingen 
dient te voeren. Wij vertrouwen dat ons rapport aan dat doel beantwoordt. 
Overigens, zo zal duidelijk zijn, klinkt in het rapport de opvatting door, dat 
het beleid inzake nieuwe religieuze bewegingen slechts een facet is in de 
algemene verhouding tussen overheid en religie en dat eventuele specifieke 
maatregelen zoveel mogelijk zouden behoren te berusten op een samen
hangende algemene visie van de overheid op haar relatie tot religie en 
religieuze bewegingen. Zou ook de regering deze opvatting zijn toegedaan, 
dan zullen zich in dit rapport wellicht bruikbare bouwstenen voor de 
vormgeving aan een zodanige visie laten vinden. 
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Dales 

heb daar net een positief geluid over 
gehoord. Ik zeg dat namens ons 
beiden. Het is uiteraard de bedoeling 
dat de huisvesting op dezelfde 
datum overgaat als waarop de 
nieuwe Politiewet in werking treedt. 
Dat is dus 1 januari. In de loop van 
de vorige week is ook gezegd dat 
daarvoor voldoende waarschijn
lijkheid bestond. Laat ik r:nij 
g~matigd uitdrukken en het z~ 

. stellen. .. 
Bi i. een overdràcht die op een 

zorgvuldige wijze moet worden 
uitgevoerd, is de eerste stap het 
opstellen van lijsten met politiebu
reaus die overgaan. De Kamer zal 
begrijpen, en er haar met ons over 
verheugen, dat dit niet alle politiebu
reaus zijn. Op die lijsten moeten ook 
de andere vermogensbestanddelen 
die overgaan, worden opgenomen. tk 
vermeld dit slechts bescheiden en ga 
er verder aan voorbij. Het volgende 
is wel heel belangrijk. Het opstellen 
van de lijst geschiedt door de 
betrokken gemeente en de regionale 
korpsbeheerder, of in het geval van 
de rijkspolitie door de Staat en de 
korpsbeheerder. 

De tweede stap is dat, als partijen 
geen overeenstemming over de lijst 
hebben bereikt, zij het geschil 
moeten voorleggen aan een 
commissie van onafhankelijke 
deskundigen die dan advies 
uitbrengt. 

Oe derde en laatste stap is dat, als 
partijen ook na dat advies niet tot 
overeenstemming kunnen komen, 
mijn collega van Justitie en ik het 
geschil zullen beslechten. Wij stellen 
dan de definitieve lijst vast. 

Andere stappen behoeven voor 1 
januari niet te worden gezet. De tijd 
vóór 1 januari hoeft dus niet te 
worden gebruikt voor notariële of 
andere handelingen, die bij een 
normale overdracht van onroerende 
zaken nog uitgevoerd moeten 
worden. Wij streven dus naar een 
zeer praktische, maar ook heel 
zorgvuldig procedure, die aan de 
belangen van alle betrokken partijen 
tegemoet komt. Daar heb ik de 
Kamer nu inzicht in gegeven. Zo'n 
procedure kost natuurlijk enige tijd. 
Volgens het wetsvoorstel zou het 
zo'n vier à vijf maanden duren. Ik 
heb vorige week echter al gezegd 
dat het ook wel wat korter kan. De 
zorgvuldigheid van de procedure 
mogen en zullen wij natuurlijk niet uit 
het oog verliezen. Wij zijn wat dat 

Tweede Kamer 

betreft benieuwd naar het advies dat 
aanstonds komt. 

0 
Minister Hirsch Ballin: Ik wil een 
aanvulling geven op mijn antwoord 
van zoëven. Ik heb in de UCV aan de 
heer Kohnstamm toegezegd om 
aandacht te besteden aan de klach- .. 
tenregeling .. l~ heb gekeken f!aar ·het 
gewijzigde amendemer:tt op stuk nr . 
·57 .Ik moet tot rt:~ij'll spijt melc;ien dat 
ook het gewijzigde amendement ons 
niet heeft kunnen bekoren. Ik heb er 
misschien wel iets ter troost bij aan 
te bieden, en wel op het punt van de 
betrokkenheid van de hoofdofficier. 
Het gewijzigde amendement neemt 
de zorg die ik vorige week heb 
verwoord niet weg. Het zou 
ongelukkig zijn dat als gevolg van 
onderdeel 111 van het amendement 
eventuele perikelen tussen de politie 
en klager pas op de zitting blijken. 
Op het punt van de adressering van 
de klachten wi( ik erop wijzen dat 
volgens de nieuwe Algemene wet 
bestuursrecht er een verplichting op 
elk orgaan rust ter doorzending van 
klachten aan het bevoegde orgaan. 
Die nieuwe wet zal per 1 januari a.s. 
in werking treden. Misschien helpt 
dat ter ondervanging van wat de 
heer Kohnstamm met althans een 
onderdeel van zijn amendement op 
stuk nr. 67 wilde bewerkstelligen. 

De heer Kohnstamm (066): Ten 
dele. Maar de minister zou nog een 
reactie geven op de wijziging van het 
amendement onder V, de splitsing 
van de vervallenverklaring van artikel 
65, eerste lid en tweede lid. Het 
tweede lid gaat nog steeds over die 
ene burgemeester bij wie een klacht 
ingediend wordt, waar hij of zij niets 
mee te maken heeft. Daarover staat 
nu in de wet, dat die burgemeester 
moet gaan nadenken over de vraag 
of die klacht misschien wel doorge
stuurd moet worden. Dat is vanzelf
sprekend. Vandaar het amendement 
dat oorspronkelijk onder IV was 
opgenomen. Dit strekte ertoe om 
artikel 65, eerste en tweede lid, te 
laten vervallen. Ik heb evenwel een 
splitsing aangebracht, omdat ik, ook 
gehoord de discussie. vermoedde 
dat de bewindslieden misschien een 
ander oordeel hadden over het laten 
vervallen van artikel 65, tweede lid. 
dan over de rest van het 
amendement. 

Drugsbeleid 

Minister Hirsch Ballin: Ik kan mij 
voorstellen dat de heer Kohnstamm 
daar een wettelijke vastlegging van 
een zekere evidentie in ziet. Daar 
geldt eigenlijk ook het argument voor 
van de Algemene wet bestuursrecht, 
dat ik zojuist naar voren bracht. Toch 
lijkt het mij in deze situatie niet 
verkeerd om het doorzenden te · 
regelen. Oe burgemeester heeft 
namelijk een cpördinerende rol in de 

. klachtenbehandeling. Het1ijkt mij 
dan ook, heel goed d_at die coördine
rende rol aan de burgemeester is 
toevertrouwd. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De voorzitter: Oe artikelsgewijze 
behandeling heeft verleden week in 
een UCV plaatsgevonden en is dus 
niet meer nodig. 

Ik stel voor, dinsdag te stemmen. 
Hierbij ga ik ervan uit dat, ofschoon 
amendementen tot het moment van 
stemmingen ingediend kunnen 
worden, eventuele wijzigingen 
uiterlijk morgen of in de loop van 
donderdagochtend aanstaande aan 
de collega's kenbaar gemaakt 
worden, zodat er dinsdag gestemd 
kan worden. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van: 
- de nota Verslavingsproble-

matiek (22684) ; . 
- de brief van de minister van 

Justitie over het drugsbeleid · 
(23056). 

Oe.voorzitter: Ik maak de Kamer 
erop attent, dat hierbij centraal staat 
stuk nr. 23056 inzake het drugs
beleid. Om ieder misverstand uit te 
sluiten, merk ik nog op dat de andere 
stukken alleen hierbij betrokken 
kunnen worden voor zover zij de 
drugsverslaving betreffen. 

l:iet is de woordvoerders bekend, 
dat omstreeks vijf uur deze termijn 
onderbroken wordt. Dan komt een 
ander onderwerp aan de orde. 
Derhalve zal deze termijn morgen 
voortgezet worden. 

De beraadslaging wordt geopend. 

0 

De heer Stoffalen (PvdA): 
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Staffelen 

Tevens heeft in een enkel geval 
inbeslagname van vuurwapens 
plaatsgevonden. Het plaatsvinden 
van criminele activiteiten in of vanuit 
de coffeeshop heeft direct of indirect 
een negatieve uitstraling naar het 
openbare leven in de omgeving. 
Hierdoor is er sprake van aantasting 
van de openbare orde. 

De bestuursrechtel!jke maatre
gelen vallen uiteen. Ik verwijá naar 
h!'t'voortreffelijke rappo"rt van de 
werkgroep-Cremers, ~at ons enkele 
dagen geleden heeft bereikt. Er zijn 
maatregelen en instrumenten die de 
vestiging tegengaan en maatregelen 
en instrumenten die proberen de 
ellende en de overlast te beperken. 
De instrumenten die de vestiging 
tegengaan, dan wel beperken, zijn 
bestemmingsplannen, leefmilieuver
ordening horeca en drank- en 
horecaverordening. Gezien het 
Besluit horecabedrijven Hinderwet 
van 1 december 1992 is er een . 
hinderwetplicht ontstaan voor alle 
horeca-onde'llemingen. Mede gelet 
op eventuele bestemmingsplannen 
en leefmilieuverordeningen is het 
dan ook aanzienlijk eenvoudiger 
geworden om tot een getalsmatige 
beperking te komen, dan wel de 
vestiging in het geheel te 
voorkomen. Er is door invoering van 
de drank- en horecaverordening 
verlof nodig voor het verstrekken van 
alcoholvrije dranken met identieke 
eisen aan de inrichting als ook aan 
de vergunningbedrijven. 

Daarnaast zijn er instrumenten die 
de exploitatie trachten te reguleren, 
zoals de algemene plaatselijke veror
dening sluitingstijden, sluiting bij 
harddrugs, Drank- en horecawet, 
drank- en horecaverordening, 
intrekking van het verlof wegens 
gevaar voor openbare orde, 
veiligheid, zedelijkheid en handelen 
in strijd met de verlofvooi"Waarden, 
de Gemeentewet, bijvoorbeeld 
artikel 221, sluiting bij ernstige 
verstoring van openbare orde of 
veiligheid, exploitatievergunning, 
bredere juridische basis voor 
beperking van het aantal 
coffeeshops. 

Ik geef nu een korte opsomming 
die voorkomt in het rapport van de 
werkgroep-Cremers. In de aanpak 
van de overlast kunnen een drietal 
verschillende wijzen worden onder
scheiden. Intensivering van de 
repressieve aanpak door middel van 
strikte toepassing van de drugs-
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overlast. een artikel van de algemene 
plaatselijke verordening. Dat is in 
Nijmegen. Groningen en Venlo het 
geval. Intensivering van de repres
sieve aanpak in combinatie met het 
gedoogbeleid voor een van tevoren 
vastgesteld aantal in eveneens van 
tevoren vastgestelde gebieden, zoals 
in Deventer en Breda. Vergunningen
stelsel voor de gehele horecasector. 
zowel natte als droge horeca. do<M: 
middel vari een overlastverordening 
horeca in combinatie met een strikte 
toepassing van het drugsoverlastar
tikel uit de algemene plaatselijke 
verordening, zoals in Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Arnhem. 
Deze opsomming, die niet van mij is. 
maar van de werkgroep, staat bol 
van vergunningen. Dat is noodza
kelijk. Dat ben ik geheel met de 
werkgroep eens. 

Er zijn ook strafrechtelijke 
middelen. De richtlijnen van het 
openbaar ministerie moeten aange
scherpt worden door nadere eisen. 
zoals verbod verkoop van de canna
bisspijzen, de hashcaken, het 
verhogen van de leeftijdsgrens van 
16 naar 18 jaar. het vaststellen van 
een maximum hoeveelheid 
aanwezige cannabis, een maximum 
hoeveelheid te verkopen cannabis 
per klant. Wat het in het bezit 
hebben van harddrugs betreft, is het 
hoofdprobleem dat zeer veel mensen 
zich wild hebben geërgerd aan de 
overlast en de criminaliteit door 
gebruikers van harddrugs. Daarnaast 

· zijn er nog wat relevante problemen. 
Er is een groot tekort aan plaatsen 
en mogelijkheden tot afkicken. De 
wachtlijsten zijn erg lang. Steeds 
duidelijker wordt dat er objectief 
gezien niet een ideale manier van 
afkicken is. Er is een grote variatie in 
mogelijkheden gewenst. Een groot 
probleem is dat veel verslaafden en 
ex-verslaafden na verloop van tijd 
weer terugvallen. 

Ervaringen in en vergelijkingen met 
het buitenland leveren interessante 
en relevante gegevens op. Het 
recidivepercentage ten aanzien van 
drugsgebruik, criminaliteit en mate 
van sociale integratie van drugsge
bruikende gedetineerden die een 
bijzonder penitentiair programma 
hebben gevolgd en afgemaakt, ligt 
op korte termijn lager dan bij drugs
gebruikers waarbij dat niet het geval 
is. Helaas nivelleren de aanvankelijke 
verschillen zich op langere termijn 
enigszins. 

Drugsbeleid 

Drugsgebruikers die zijn verwezen 
via een programma met justitiële 
drang. blijven gemiddeld langer in 
behandeling dan zij die zich vrijwillig 
aanmelden voor behandeling. Met 
justitiële drang bedoel ik hier de 
overheveling van justitiabele drugs
gebruikers naar de civiele h~;lp·,er
lening. bijvoorbeeld door middel van 

· uitstel van vonniswijzing, schorsing · 
v~m preventieve hecht~nis, voorwaar
.delijke veróordeling.:vervroegde 
invrijtl_eidsteiling of detentievervan
gende behandeling. 

Steeds meer verslaafden moeten 
voor de keuze worden gesteld: óf zij 
kicken af óf het zal gevolgen hebben. 
Er moeten dienaangaande afspraken 
worden gemaakt tussen politie en 
justitie. Dan zal er dus gearresteerd 
en vervolgd worden. dan is er dus 
celruimte en dan weten mensen dat 
zij voor een behoorlijke tijd van hun 
vrijheid beroofd worden, als althans 
de zittende magistratuur daarmee 
instemt. 
· Cliënten in therapeutische 

gemeenschappen die zijn verwezen 
via justitiële drang. blijven langer in 
behandeling dan cliënten in 
ambulante of methadonpro
gramma's, maar hebben op langere 
termijn betere resultaten. De behan
delduur blijkt een goed voorspeller 
voor het behandelingsresultaat op 
korte termijn. Een behoorlijke behan
delduur is een voorwaarde om 
succes te kunnen boeken. Bepaalde 
factoren zoals leeftijd, frequentie van 
het drugsgebruik en etniciteit 
bepalen mede het succes van de 
behandeling. 

Zeer kort samengevat, bepleit de 
PvdA-fractie de volgende maatre
gelen. Zij pleit allereerst voor het 
sterk vergroten van de drang op 
drugsgebruikers om tot afkicken over 
te gaan. De justitiële drang, met 
name detentievervangende behan
deling, moet fors vergroot worden. 
Dwangbehandeling heeft geen 
enkele zin omdat een zekere 
motivatie van de verslaafde gewenst 
is. zoals alle mij bekende deskun
digen uit de verslavingszorg weten 
en uitleggen. 

Voorts pleit mijn fractie voor het 
vergroten van een aantal variëteiten 
van afkickmogelijkheden, met meer 
accent op therapeutische gemeen
schappen. Ik noem het slechts als 
voorbeeld. Ik wijs op de vele 
geslaagde behandelingen van 
verslaafden en het bewerkstelligen 
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Stoftelen 

van echt afkicken. maar ik beperk mij 
tot twee uitersten van voorbeelden: 
de Emiliehoeve in Loosduinen en 
Nareonen in Zutphen. 

Uit een onderzoek gedurende vijf 
jaar over de resultaten van de thera
peutische behandeling in de Emilie
hoeve bli~kt het volgende. De behan
deling duurt ongeveer één jaar. Van 
een groep van 277 bewoners konden 
er 172 worden getraceerd; daarvan 
was-3~% na twee jaar niet terugge
vallen in de verslaving. Na vijf jaar · · 
was. het succespercentage .van de 
Emiliehoeve gedaald tot 21. De 
meeste gebruikers vervielen echter 
niet tot het gebruiksniveau van voor 
de behandeling. Zo'n 80% van 
degenen die het hele behandelings
programma voltooien, valt niet terug 
in de oude levensstijl. 

Voor Nareonen in Zutphen zijn de 
resultaten als volgt. Over de periode 
1987-1992 maakten 155 mensen 
deel uit van de bewonersgemeen
schap. Voor deze hele groep is het 
percentage van mensen die geheel 
afkicken 25. Nader toegespitst op. 
degenen die minimaal twee maanden 
of langer het programma 
meemaakten. is het percentage 
afgakickten 56. 

Een geïntegreerde aanpak is nodig 
om te zorgen voor continuïteit van 
zorg en hulpverlening, ook na een 
behandeling van bijvoorbeeld twaalf 
maanden, om te bevorderen dat een 
ex-verslaafde niet terugvalt. Het 
vinden en verrichten van werk zijn 
hierbij essentieel. Zoals wij heel 
vroeger zeiden: werk en vaste 
verkering, dat is heel belangrijk. Voor 
het ene kunnen wij zorgen, voor het 
andere niet zozeer. Nazorg is in ieder 
geval noodzakelijk. 

Die zorgbehandeling dient 
uiteraard verantwoord te gebeuren. 
Dat betekent dat ook de financiering 
zo optimaal mogelijk moet zijn. De 
tijdelijke financiering verslaafdenzorg 
moet dus worden omgezet in een 
permanente. Bij de echte behan
deling van de nota Verslaafdenzorg 
komt mijn fractie daar nader op 
terug. 

Na een goed driehoeksoverleg 
moet er, zoals ik zojuist in de richting 
van de minister van Justitie al 
aangaf. bij voortduring een aantal 
cellen beschikbaar zijn voor het 
detineren van de eindeloos recidive
rende verslaafde drugsgebruikers. In 
de richting van de staatssecretaris 
van Welzijn, Volksgezondheid en 
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Cultuur maak ik de feitelijke 
opmerking dat voor in feite 
reddeloos verslaafde drugsge
bruikers het ter beschikking stellen 
van bijvoorbeeld opiaten in het kader 
van de verslaafdenzorg een verant
woorde methode van behandeling is, 
mits een aanzuigende werking wordt 
voorkomen. 

Ik kom toe aan onze conclusies. 
Door deze nieuwe aanpak word~ . 
allereerst bereikt dat" de detailhandèl 
er."geleidelijk~toe overgaat om · · 
~itsluitend nog het dooF bet 
nationale bureau gecontroleerde en 
gekeurde produkt te verkopen. Dit 
zal ertoe leiden dat de georgani
seerde misdaad steeds meer van een 
van haar belangrijkste bronnen van 
inkoms~en zal zijn beroofd. Ook 
wordt zo bereikt dat de consument 
niet langer zal worden geconfron
teerd met een inferieur en duur 
produkt, waarvan de samenstelling 
onbekend is. De wildgroei van en 
rond coffeeshops wordt tegen
gegaan met bestuursrechtelijke en 
strafrechtelijke middelen. De overlast 
door harddrugsgebruikers wordt 
tegengegaan door de grotere drang 
en het duwen in de richting van 
afkicken, het vergroten van de 
mogelijkheden tot afkicken en 
eventueel het arresteren. vervolgen 
en vastzetten gedurende een lange 
tijd van de junks die behoren tot de 
groepen die aan de lopende band 
bezig zijn met roven, stelen. steken 
en het onveilig maken van steden. 

Voorzitter! Wij beseffen zeer goed 
dat onze voorstellen, in feite snel 
gepresenteerd, wellicht niet onmid
dellijk positief worden ontvangen 
door andere fracties. Niettemin 
achten wij het geboden om onze 
voorstellen voor een effectieve 
aanpak van de drugsellende nu naar 
voren te brengen. Wat wij willen 
bereiken, is dat Kamer en bewinds
lieden afspreken om het denken niet 
stop te zetten, maar om met z'n allen 
na te denken over een mogelijk 
effectievere aanpak en over modali
teiten van het vergunningenstelsel en 
over andere suggesties die onge
twijfeld in dit debat naar voren 
worden gebracht. Ik neem immers 
aan dat wij allen worden gedreven 
door het verlangen om de behoefte 
aan drugs en de ellende en de
overlast in dit land door drugsge
bruik en coffeeshops te beperken en 
tegen te gaan en de georganiseerde 
misdaad beter te bestrijden. Wij 

Drugsbeleid 

proberen allemaal om het beleid 
effectiever te maken. Wij hebben 
onze ideeën en voorstellen, anderen 
hebben andere ideeën en 
voorstellen. Als wij nu eens tot de 
afspraak kunnen komen om het 
kabinet in deze fase te vragen om 
alles nog eens goed te overwegen en 
om te doen wat het kabinet toch al 
van plan was. namelijk om te 
spreken met deskundigen in het 
land. Daarbij kijk ik overigens niet .. 
alleen naar de· _minister van Justitie, · 
maar ook naar de st.aatsseéretaris · 
van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur. Na een tijd kunnen wij er 
dan op terugkomen. Wij vragen de 
bewindslieden dus om alles nog eens 
nader te overwegen en om bijvoor
beeld binnen een halfjaar, na het 
voeren van de al voorgenomen 
gesprekken met deskundigen uit de 
samenleving, een nader plan van 
aanpak aan de Kamer te presen
teren, althans er bij de Kamer op 
terug te komen. Als dat de uitkomst 
van dit debat is, zou dat een heel 
goede uitkomst kunnen en moeten 
zijn. 

De heer Van Middelkoop (GPV): 
Voorzitter! Ik heb goed geluisterd 
naar de heer Stoftelen en ik kan zijn 
inzet ook best waarderen. Als na 
verloop van tijd echter blijkt dat wat 
hij voorstelt internationaalrechtelijk 
sowieso echt niet kan, bijvoorbeeld 
op basis van het Enkelvoudig 
verdrag, welke conclusie trekt hij dan 
met betrekking tot zijn nieuwe plan? 

De heer Stoftelen (PvdA): Die 
conclusie is niet anders dan voor 
welk plan of voorstel van het kabinet 
of van wie dan ook. Al onze 
voorstellen, die van mij en die van de 
heer Van Middelkoop, moèten wij bij 
voortduring allereerst bekijken op 
effectiviteit en vervolgens op onze 
opvatting over verenigbaarheid met 
verdragen. Ik zeg dit als iemand die 
weet dat alle Nederlanders wat dat 
betreft calvinisten zijn. Dat is althans 
mijn indruk. Ik ben zelf calvinist en 
de heer Van Middelkoop is dat 
volgens mij ook. Ik doel op de 
toepassing en interpretatie van 
verdragen met een strengheid die 
voor onze Franse vrienden, van welke 
kleur dan ook, bijna ridicuul is, gelet 
op de soepelheid en het gemak 
waarmee zij interpretaties van 
verdragen maken. Ik zou het met die 
soepelheid en dat gemak niet aan 
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5. Slotbeschouwing 

Nieuwe religieuze bewegingen vormen in het algemeen geen groot 
gevaar voor de geestelijke volksgezondheid, zo luidt een van de conclusie~ 
die aan dit onderzoek kunnen worden verbonden. Betekent dat, dat nu de 
aanleiding tot het instellen van een onderzoek ongegrond is bevonden, he 
onderzoek zelf als vergeefse moeite moet worden betiteld? Wij menen var. 
niet, al zal niemand kunnen ontkennen dat in het licht van dit resultaat de 
inspanningen wellicht beter aan een ander onderwerp besteed waren 
geweest. Ons inziens mag de waarde van een onderzoek echter niet 
worden afgemeten aan de strekking van de conclusies. In dit geval te mee! 
niet, aangezien het vermeende gevaar van nieuwe religieuze bewegingen 
voor de geestelijke volksgezondheid wel de aanleiding tot het onderzoek 
vormde maar geenszins het uitgangspunt in het onderzoek was. Wij 
hebben gemeend onze opdracht slechts te kunnen uitvoeren, door niet 
vooringenomen te zijn en aantijgingen tegen de bewegingen even kritisch 
tegemoet te treden als pleidooien ten gunste van hen. In die benadering is 
derhalve van de aanvang af bewust rekening gehouden met de mogelijkheic 
dat het algemene· oordeel over nieuwe religieuze bewegingen minder 
negatief zou uitvallen dan de instelling van het onderzoek op zich zelf deec 
vermoeden. 

Toch mag de waarde van dit onderzoek naar ons gevoelen ook niet 
worden overschat. Immers zijn bij lange na niet alle nieuwe religieuze 
bewegingen onderzocht en heeft het onderzoek zich toegespitst op de 
activiteiten van de bewegingen in Nederland, terwijl bovendien de beschri 
vingen van de bewegingen onmogelijk meer kunnen zijn dan wellicht 
spoedig door nieuwe ontwikkelingen te achterhalen momentopnamen. De 
waarde, die wij zelf in dit rapport menen te mogen onderkennen, is 
tweeërlei. In de eerste plaats biedt het rapport een veelomvattend beeld 
van een aantal toonaangevende nieuwe religieuze bewegingen, opgabouw 
uit intensieve contacten met die bewegingen zelf en uit grote hoeveelhede 
informatie en documentatie van leden, ex-leden en deskundigen uit 
binnen- en buitenland. In de tweede plaats houdt het rapport een serieuze 
poging in om een relatie te leggen tussen het verschijnsel nieuwe religieuz 
bewegingen en de opstelling van de overheid. Door deze relatie uitdrukkelii 
in het kader te plaatsen van de betrekkingen, die in het algemeen tussen 
overheid en religie bestaan, hebben wij beoogd randvoorwaarden te 
markeren, waaraan eventuele overheidsmaatregelen ten aanzien van 
nieuwe religieuze bewegingen zouden behoren te voldoen. Laten wij deze 
beide facetten van het onderzoek in deze slotbeschouwing belichten aan a 
hand van een beknopte samenvatting van de desbetreffende rapport-seg
menten. 

De keuze van de te onderzoeken nieuwe religieuze bewegingen hebben 
wij gemaakt door in eerste instantie de inhoud van het begrip nieuwe 
religieuze beweging te bepalen (paragraaf 1.3) en vervolgens op basis van 
enige algemenecriteria een aantal representatieve bewegingen te selectere 
(paragraaf 1.4). Gegeven zijn negatieve lading is het woord sekte niet 
gebruikt. De vervangende term nieuwe religieuze beweging is omschrever 
als cceen groep personen, die zich in de laatste tijd op (religieus) levensbe
schouwelijk gebied heeft gemanifesteerd en die zich kenmerkt hetzij door 
een (charismatische) leidersfiguur, hetzij door specifieke religieuze opvattir 
gen, hetzij door een specifiek groepsgedrag dan wel door een combinatie 
van deze facettem1. · 
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I loldiDIIMid 

· ~,Als Junkie hin, als Alki raus" 
~- . 

Die geschöHstOchtlge Scientology-Sekte verdient zu
nehmend om Etend von ·SOchtigen. Der Tarnverein 
Narconon bletet elne Therapie on, die noch Ansicht von 

C hristoph Hu bier. 22~ steht mlk:htig 
unter Strom. Hektisch rutscht der 

~~ · Schweizer auf seinem · Stuhl her· 
um, kratzt sich am Oberschenkel. im 
Gesicht. Von Minute zu Minute wird 

·{ . Christoph kribbeliger. . .· · 
'.i.· Der Schlosserlehrling · braucht ganz 

..... : 

~- . 

dringend einen SchuB. Gestem abend 
bat er zum letzten Mal gedrüdtt. Jet7.t 
ist schon wieder Mittag. und die beglUk
kende Wirkung des Heroins ist verflo
gen. Unvermittelt springt Christoph auf 
uod hastet mit langen Schritten aufs 
·•u. .. . 
~in deprimierender Anblick; vor al

tem fUr seinen Vater. Vor ein paar Mo
naten erst hat der Schweizer Elektro
monteur Hansjörg Hubler die letzten 
Franken zusammengeltlaubt, um seinem 
Jungen eine Drogentherapie zu ermögli
chen. "Alles sionlos vertan". sagt der 
Vater nuo. 

Zehn Wochen bat Christoph in Ober
bayem am maleriscben Sdlliersee ver
bracht. Dort in F'ttcbhausen, rund 50 Ki
lometer sUdlich von ~Unchen. betreibt 

Suchtexperten und Fachörzten nicht nur nutzlos, son
dern auch gesundheitsschödlich ist. Ehemallge Narco
non-Potienten sprechen von folteröhnlichen Ritualen. 

·.· ein ominöser Verein unter dem Namen 
.,Narc:onon .. inmitten sattgrUner Matten Narconon-Chef Nlesel: Monotone Kurse bis zur Erweckung 

; . 

. ,. 

Narconon-Zentrum In SchllerHe: ,Die schweben alle toto!" 

mit friedlich mampfenden KUhen ein 
Heim für SUchtil!e aller Art: Alkoholi
ker. Tahlettenah-hängige und Fixer wie 
Christoph sollen lemen. so die Satzung 
des Vereins, .,ein selbstverantwortli
ches Leben ohnc Suchtmittelkonsum 
zu führen". 

Ein hchres Ziel. doch die Wirklich
keit ~ieht anders aus. Seit Christoph 
am Schliersee w;tr. ist er abhllngiger 
dem1 je. Der Schwei7-er ist nicht nur 
wieder vol1 auf der Nadel, wie die zaht
losen rotbrauncn Einsfiche im Unter
arm belegen; jct1.t schüttet er auch 
noch regelmäl\i~ jcde Menge Alkohol 
in sich hinein ... Als Junkie kommt man 
hin". sagt Christoph, "als Alki geht 
man wieder." 

Was auf dem idyllischen Seegrund
stück vor sich gcht . ist von einer ge
wöhnlichen Owgentherapie weit ent
femt. Mit untauglichen Methoden ver
suchen sich Anhiingcr der weltweiten 
Psy{·ho-Sekte Scicntnlngy. die allein in 
l>cutschland auf ~KHMIII Anhltnger umJ 
150 Millionen Mark Jahresumsatz gc
sch:itT.t wird, im Rauschmittel-Entzug. 
Das Ergebnis ist mcist nur neue Ah
hängigkcit: Slatl Koks oder I lcwin 
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:~> :: rntzugsexperte Behrendt 
qL, . )edizinlsch alles Mon· 

~~ -~~-~abreicht Nare<>non die Seelen-Droge 
·kit . Scientology, 
~}~' · Das H~us im Voralpenlan~ ist nur ei
~~ nes von VIelen. In ltzehoe bet Hamburg 
~~ - verfllgt die deutsche Narconon-Sektion 
~ - · Ober eine Dependance in der ehemali-

i
,rl: sen Gaststätte .. Biauer Lappen ... Vom 

· Hauptquartier in los Angeles werden 
.,~· die weltweiten Aktivitlten der Drogen
~t~ austreiber gesteuert. In Westeuropa 

'

. t können sie schon Uber 500 Heimplltze, 
. unter enderem in England, Spanien. 
~~ Schweden, Dänemark und Italien anbie
J ten. 

Am Schliersee wird bereits die erste 
Î~: Russin trainiert. Später einmal soli sie 
j .; die abgedrehte Gedankenwelt der Scien
f?~ tologen in ihre Heimat tragen, wo der 
l t Alkoholismus ein weitverbreitetes La
~.; ster ist und wo die Drogenmafia immer 
~- ••qgenierter ihren Gescbllften nachgeht. 

1
-~ .- ··:f>ie verzweifeiten Fixer-Eitem, die 

,; Oberall auf der Welt ihre Kinder in die 
~ Obbut von Nare<>non geben, ahnen mei
'· stens nicht, daB sie sich auf eine Tamor

~~; ganisation der geschäftstUchtigen Scien
~ ~; . tologen cingelassen haben. Auch für die 
~-:~ Hublers war Narconon die letzte, trOge
~l · rische Hoffnung ... Die Leute von Narco
;~·:,; non sind selbst sUchtig", sagt Christoph. 'f; .. suchtig nach Geld." 
:?<' Während Christoph mit seinen Kum
fJi pels am Schliersee die Joints durchzog 
~7: · ' und heiter die Wodkaflaschen köpfte, 
·~ : .. bedrllngten die Mitarbeiter von Narco
·~·f: non seine Eltern. Immer höhere Betrlge 

-!~ muBte der Vater auf die Bettelanrufe 
· ~··· · hin an Narconon Uberweisen. Zuletzt 
· hatten die Hublers insgesamt Ober 

IS 000 Mark in die Ver'einskasse ge7.ahlt. 
kein Pappenstiel für einen Elektromon

··· teur. 
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Narconon, unter der Nummer 0400 
beim Amtsgericht Miesbach als Verein 
eingetragen, befolgt getreulich das Mot
to des SektengrOnders Lafayette Ron 
Hubbard, der 1986 im Alter von 74 Jah
ren gestorben ist. Der Erfinder des 
pseudowis~nschaftlichen Hokuspokus 
Scientology, eines Sammelsuriums aus 
Science-fiction und Seelenwanderung. 
gab schon frUh die Devise aus: .. Mach 
Geld. Mach mehr Geld. Mach, daB an
dere Leute Geld machen." 

Nach diesem Gebot richten sich auch 
die JOnger bei Narconon. einem fonnal 
unabhängigen Ableger des Scientology
Konzerns. 

Urn ihre .. Kirche" herurn haben die 
Scientologen zahlreiche lnitiativen ge
gründet, die venneintlich humanitiiren 
Zielen dienen, zum Beispiel die 
,.Kommission fUr Verstö6e der Psychia
trie gegen Menschenrechte" oder die 
"Gesellschaft zur Förderung religiüser 
Toleranz und zwischenmenschlicher Be
ziehungen .. -

Tatsächlich aber sollen alle diese Ak
tivitlten, ebenso wie das Drogenhilfe
programm Narconon, nur den Ruhm 
und die zahlende Heerschar des Sekten
grOnders Hubbard mehren. 

Suchttherapie ist ein Markt mit phan
tastischen Möglichkeiten. Allein in den 
alten Bundesländem gelten zwei MiJlio
nen Menschen als alkoholkrank. Fach
leute schlt7.en die Zahl der Tablettenah
hängigen auf etwa eine Million, Uber 
100 000 nehmen harte Drogen. Rund 
8(KJ Millionen Mark geben allein die 
Krankenkas.~n jedes Jahr fUr die Be
handlung der Süèhtigen aus. 

Mit seiner sicheren Witterung fUr ein 
gutes Geschäft batte Hubbard schon 
Mitte der sechziger Jahre seine Lehre 
für die Drogentherapie empfohlen. 
Denn die Uluterung eines angehcndcn 
Scientologen foJgt einem llhnlichen Ri
tual wie die Behandlung eines Fixers. 

Dabei unterlag der Amerikaoer ei
nem naiven lrrglauben: Nach Hubbards 
Vorstellung lagem sich Bestandteileder 
Drogen im Gewebe der Süchtigen ab. 
Durch einen .. Reinigungs-Rundown .. 
sollen diese Substanzen aus dem Körper 
gewaschen werden. 

Dazu mUssen sich die Patienten. bei 
Narconon Studenten genannt, mehrwö
chigen Schwitzkuren in der hauseigenen 
Sauna unterziehen. Zu guter l..etzt ver
briogen die Adepten täglich beinahe 
fünf Stunden in dem Schwitzkasten. 

.. Totaler Quatsch und medi1jnisch äu
Berst fragwürdig", urteilt Vigilli Venzin 
vom Verein Schweizerischer Drogen
fachleute (VSD) Uber diese RoBkur. 
.,Ein wenig Sauna .. , meint der VSD-Vi
zepräsident, ki~nne Drogensüchtigen. 
denen immer schnell kalt sei, zwar nicht 
5<'haden. Aber mehr als zwei Stumkn 
pro Tag hlill Venzin für .• viel zuviel" 
und .,eher ungesund". Fachärzte stim-

' . 

Was haben 
wir erreicht? 

UnS<"r Jahrhunckrt gcht 7.u EndC'. Wu habC'n wir 
nrcicht? HabC'n wir un~rr ChanCC'tl grnutzt7 
•Dir Bllanz dr~ 20 . .lahrhundC'ns• biC'! ct rln Fult 

lOr Uhcr 200 lk~lchC'. 

Wo stehen 
wirheute? 

Is I unscrc Weil noch zu rcflm ?Wir slnd dlr Krlftr 
hrulr vrnrih - in f;amllir. In Winsc.·hafl und 
GC'SCIIS<hafl,ln Europa und dC'rWdt? •Oir Bllanz 
dC's 20. Jahrhundrrtv lst rinr IIC'stands;aufn;ahmr 

kurz vor ckm Schrift im 3. JahnwSC'nd. 

Was müssen 
wir jetzt tun? 

Wu mOsSC'n wlr tun. um auch lm nlchstrn Jahr· 
hunden In RuhC' uncl Frlcckn zu ldK-n? Wclchc 
Vcr3ndC'rungt'n sind möglich? •Dir Bllanz d~ 
20. Jahrhundc.'rtS• lit'l.-n c.'inrn Ausbllck auf das 

Jahr 2000. drs~n Vorbotrn wirschon spO~n. 

•I>IC' Rllauz clcs 20 . . tahrhundc.'rts• glbt C'S ~11.1 
UbC'rall lm Buchh.1n.td. 512 Seltcn. 1.85(> Ab· 
hildun~:c·n. tl.1vnn 1~'1 m·uc·ntwldcehe Kartc•n 
und Grafikcn. Balacron-Einband mlt Goldrrl· 
~:un.:. l'atlc·nhl'hom.:. ~uh,krij•tionspn:h bi~ 1ucn 
20. Nnvrmt'C'r 1991 nur 119.- DM. dann 911,- DM. 
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men dem zu . .,Medizinisch alles MUil", 
meint zum Beispiel Klaus Behrendt vom 
Hamburger Allgemeinen Krankenhaus 

, ' · · Ochsenzoll. Die Vorstellung, Drogenre-
. { ; :. : ste dun:h intensives Sa uniered auszuwa-

, schen, findet der Leiter der Ochsenzol-
. ·y . Ier Entgiftungsabteilung ,.mittelalter-
; :J·. lich~. 

· ; i i · Bereits zwei Tage nach dem letzten 
! • ~ SchuB ist beispielsweise Heroio so weit 
, (·: abgebaut. daB es schon nicht mehr nach-

weisbar ist. In ,.ganz ungewöhnlichen 
· !'~; Ausnahmeflllen" ltann dieser Vorgang 

: .... ~: .. •~!_;_:_:.·_ ~ ........ . · :!~~;;~;;;; 
• . tig. Neben Heroin oder Koltaio schluk-

.. ~ ~ .~ _; :.': ken sie Kodein und das Scblafmittel Ro-
hypnol. In solchen FIUen ist der Entzug 

f :; ! völlig unberechenbar. ·Noch zwei Wo
.. . . . . chen nach dem letzten Drogenkoosurn 
· ~Y ·-: treten bei manchen Patienten geflhrli-
. ,,. . che Krlmpfe auf, einige halluzinieren. 
.<t{: : Erfahrene Drogenexperten · von der 
· \ Münchner Beratullpltelle· Con-Drobs 'X ., wagen solche komplexen Entzüge .. nur 
,._ unter dauernder lrztlicber · Aufsicht", 
~~. sagt Gerhard Eckstein. Alles andere 

hält der Con-Drobs-Leiter für ,.viel zu 
4 riskant ... 
~Y Die medizinischen Autodidakten von 

Narconon. die auBer den sektenUbli
; :;~ • chen Dienstgraden wie ,.Operierender 
· ' Thetan" wenig vorzuweisen haben. las-

....... ~-

•

!.·'=·; . sen sich dadurch jeeJoch nicht irritieren. 
Vonichtshalber mUssen aich die Junkies : : :~ l · 
vor dem Entzug beim Narconon-Haus-

"p;: arzt, der IS Kilometer ent.femt am Te
; •!.. · gemsee praktiziert, untenuchen lassen. 
JL . Danach ltommt nur noch der Notarzt ins 
Aif < Haus, dafnr aber um so häufiger. 
~t · · Immer wieder klappt mal einer der 
~' ~~- ' Nan:oniker zusammen. ,.Schon die Sau
!t .. na ist fast Folter", sagt Kurt Siegentha
~~·· . Ier, 39. Aber was danach kommt, ist 

. ~}:- . : noch geflhrJicher. 
;_;?.: Der Schweizer SiegenthaJer, Alkoho
' '-' :\; lilter und Kokainschnupfer, war cin hal
·-.( bes Jahr bei Narconon und erJebte den 

·. ~~ · psychischen Sog, den die Scientologen 
: :·:< auf die Drogenabhllngigen ausOben. 
: ~ Nach dem Reinigungsritual· für den 
::. · Körper folgt die Uuterung des Geistes. 

. _. ~.:- Die ente Lektion fUr Anflnger bestebt 
· darin, einem GegenOber stundenJang in 

~ ;~ ' die Augen zu schauen. Danach fotgen 
·. ~ ::~ . stumpfsinnige Dialoge wie zum Bei-.... ... 

, .. spiet: .. Fiiegen Vögel?" Antwort: ,.Ja, 
· ; ·· .. danke." .. Fiiegen Vögel?.. Antwort: 

... · .. Nein. danke." .,fliegen Vögel?" Ant-
. . · wort: .. Vielleicht." Danach wiederholt 
. sich das Ganze, atundenlang. 
' . . Bei einer Übän& für Fo~rittene 
-~~.-- iiiU 'Oér 'PröOän vcM'aiièk'ä'G~ Wánè:[' 
~'!',' ·' Leiter: .. Schau auf dieae Wand." Ant-
-i'.' wort: .. Danke." ,.Geh hinUber zu dieser 
·" Wand." Antwort: ,.Danke." ,.Ber1lhr 
F diese Wand." Antwort: .,Danke ... 
} : ,.Dreh dich um." Antwort: ,.Danke ... 

l• 
·.;~ 

IÎ 

ll . . . . 

Danach geht es vor der nächsten Wand 
weiter. Dieses geistlose Ritual kann bis 
zu acht Stunden täglich dauem. 

Die monotonen Kurse werden so lan
ge fortgesetzt , bis der SchUier von einem 
sogenannten Endphänomen berichtet. 
einer Art Erweckungserlebnis . .. lrgend
wann hebst du einfach ab". beschrciht 
Sicgenthaler dieses GefUhl. .,Die schwe
ben alle total". meint auch Landsmann 
Christoph Hubler. 

Drogenfachmann Ven1.in bat die Fot
gen dieser Gehimwäsche bei seiner 
Klientin Susanne, 21. beobachten kön
nen. Sic sei nach drei Monaten .. vüllig 
depersonalisiert" vom Schliersee 7.U

r1lckgekommen. habe .. stereotyp wie ein 
Computer'" gesprochen. Erst nach über 
zwei Monaten sei die Trance aufgeho
ben gewesen. Danach wurde Susanne 
prompt wieder r1lckfällig. 

Die Züricherin Jebt jetzt wieder auf 
dem .,Piatzspitz", einem Park hint er 
dem Landeamuseurn im Zentrum der 
Stadt. Hier trifft aich die Drogenszene 
der Schweiz. Unter den Augen der Poli
zei setzen sich die Fixer ihre Heroin
spritZen. Danach liegen sie wie Leichen 
auf dem Rasen oder laufen laUend wie 
Betronkene herum. Dort hat Susanne 
fast alle die Schweizer wiedergetroffen, . 
die ru ihrer Zeit bei Nan:onon waren. 

Horst Niesel, 43, Narconon-Chef für 
Deutschland. Österreich und die offcn
sichtlich besonders lukrative dcutsch
sprachige Schwei7., hehauptet zwar. sei
ne Erfolgsquote liege bei 50 Pr01:ent . 
Aber die Zöglinge haben das anders in 
Erinnerung. 

Sicgenthaler kann sich an keioen 
Klienten erinnern, der auf Dauer clean 

' geblieben wäre. .,Die waren nach ein 
paar Wochen fast alle wieder da" . sagt 
Siegenthaler. Ein Alkoholkranker aus 
Berlin habe mehr als ein Dutzend Ver
suche binter sich. Ohne Narconon kom
men die meisten einfach nicht mehr zu
recht. 

Logische Fortsetzung der Betilu
bungskur ist die Scientology. Bei den 
endlosen Sitzungen temt der Adept lc
diglich, sich bedingungslos seinem Trai
ner auszuliefem. Die eingeühten Flihig
keiten haben auBerhalb der Scientology 
keinen praktischen Wert. Fortschritte 
erzielt der Suchtkranke nur innerhalh 
der Gemeinschaft. 

Narconon stärkt darurn nicht die Au
tonomie der Patienten. wie die Prop:.l
ganda behauptet. sondern schwächt die 
Menschen, dienach jahrelangen Enttäu
schungen und schlimmsten Demütigun
gen als Orogenahhängige auf Erfolgser-

,_~hJli~.JNt.luen. _ ....... , ... .. -~ • . . 
· Deshalb er7.eugt diese Art der Thera
pie emeut Abhängigk.eit. Narcomm hc
treibe nur .. Suchtverlagerung". sagt 
Axel Seifert von der städtischen Dro· 
genheratungstellc in München ... wir wr
mitteln niemanden dorthin". V on der 

. !-· 

GALLUS Liberty
die bequemste Art, 
einen modischen 
Schuh zu tragen. 

GALLUS präsentiert /hnen eine 
Auswahl ok tuelier Schuhmodelle. 
Aus feinstrm Alljlen- und Innen
leder. Ft{Pgerecht und von hohem 
Tragekomfort. Übrigens. GALLUS 
Liberty gibt es auch in ,.Superweit: 

Nehmen Sie uns beim Wort: 
in guten Fadrgeschäften und den 
Fachabteilungen der Warenhäuser. 

Die GALLUS Libeny-J'orteile 
11u/ einen Blidc: 
0 LUnrtr-KI!gdftJX. GltichermqiJen 

ho/tgtbrnd und obftdtrnd. 
8 Likrtx-l-9lf/BI.ktl. Abstütund und 

elntr Uhcrkorrrktur vurbeugend. 
Cl Ga nu IJ.t!.rr:::IJ&.$JI}Jk,/tuchtigkeit.f

ob.forhitrnrd. 
0 ~fl..Jiusuriistn, Antibaktt'rit/1 

untf pil:hr·mmtntl. 

Li ert . 
.-Freiheit für di~FüBe,~ -'"" • ......... . ~ 
GAllUS lfo.orrenschuhe 
D-4060 \'tc r5cn 11. Postfach 110764 
GAllUS llcrrcnschuhe 
.... · llllUI Witn. !l.lülker~assc 4111- 12 
GALLUS ll.:rrcns.:huhc 
Clf·S432 Neuenhof/AG. P~tfaéh 221 
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Sclentology-Zentrale In Los Angeln: .Mach Geld, mach mehr Geld' 

Fachwelt, von seriöseo Medizioem und 
. Drogenberatern, wird Narconoo . ge

schnitten. Mitte der siebziger Jabre 
· · schaftte es die Berliner Niederlassung 

zwar, zeitweise an die Gelder des städti
schen Drogenprogramms heranzukom
men. Nach elnem vernichtenden Out· 
achten des Drogenbeauftragteo war der 
Fehler aber schnell behoben. 

Der Verein zog 1984 nach Bayern um, 
zuerst nach Gmund am Tegernsee, dann 
in ein aufgelassenes Kinderheim am 
Schliersee. Dort können etwa 40 SUchti
ge unterkommen. Meistens ist 
das ziemlich verwohnte Gebäu-

::. r'- nur zur HäJfte belegt. 
:~~ · Jen Tagessatz von 120 Mark 

mUssen die Fixer oder ihre An
gehörigen selbst aufbringen .. 
Die Entziehungskur bei Narco
non wird von keioer Kranken
kasse anerltannt. 

DaB sich dennoch immer wie-
. ·der Menschen finden, die sich 

mit Narconon einlasseo, liegt an 
den langen Wartezeiteo fUr 
Therapiewillige. Drei bis sechs 

· . Monate kano es dauem. bis ein 
: . Fixer etwa bei Con-Drobs . in 
. München unterkommt. Bis zu 

zwei Monaten stehen die He
;r t&näl51lBngigë·ri 

Big die Fixerszene auf der Suche nach 
neuen Kunden. Für Namen und Adres
sen zahlt der Scientology-Ableger sogar 
Provisionen. 

Da allein die Miete für das Haus am 
Schliersee schon 12 400 Mark im Monat 
betrllgt. glbt Chef-Naroonlker Niesel 
seine Opfer ungern wieder frei . Neu?.u
gängè mUssen als erstes nicht nur ihre 
Ausweise, sondern auch ihr gesamtes 
Bargeld ahgeben. So fällt es den Patien
ten schwer, sich ohne Zustimmung der 
Hausleiter aus dem Staub zu machen. 

j . 

l: 
l 
t 

t 

Briska Vogt, 25. und ihren heroinab
hängigen Freund Andreas, 27, hielt es 
dennoch nur eine Woche am Schliersee. 
An einem Sonntagnachmittag stieg das 
Pärchen heimlich aus dem Fenster und 
flüchtete per Autostopp nach München. 

lhr Gepllck bekamen die beiden nur 
mit Hilfe der Polizei zurück. Aber das 
Schockerlebnis mil der Niesei-Truppe 
hatte sein Gutes. Die eine Woche im 
Mai war für Andreas ein solcher Alp
traum. daB er seitdem kein Heroio mehr 
angerührt hat. Andere Insassen verkraf-

ten die Narconon-Erfahrungen 
nicht. Drogenberater Venzin hat 
erst in jüng~ter Zeit zweimal er
leht, da6 sich Fixer nach ihrer 
Flucht vom Schlierseeden golde
nen Schul\ setzten. 

Tragisch endete auch der Auf
enthalt vnn Pius Keel, 22, am 
Schliersee. Der begeisteree 
Scientologe hatte sich für seine 
Gemeinschaft hoch verschuldet. 
verfiel aus Verzweiflung dem 
Heroio und kam vor gut einem 
Jahr zu Narconon. 

Bei seiner Mutter beklagte 
sich Pius schon bald Ober den 
•• aufgelegtcn Schwindel". · Bei 

~. ~arconon gehe es ~~~~~~~··~ 
Geld". Am 14. Septem6éi"l990;.i ' · · . 
nach nicht mal zwei Monaten, · 
packte Pius seinen Seesack und 
warf sich am Bahnhof im 
Nachbarort Neuhaus unter den 

:· 
i ~ 
L 
' 

.. 
i· • 

·.: an. Narconon jedoch nimmt je
den, und zwar sofort. Der Aspi
rant mu8 nur genOgend Geld 
mitbringen. Zutrlger von Nar
conon durchkämmen regelml- ZOrtcher Drogentreft Platzspltz: .Fost alle wieder do· Zug. • 
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'Ze helpen je van de ene -versl~ing 
in de andere' :;_, ,,_, 

.. t ·.: ~ :. ·~ •• ':r ·~• ,~ ~, ,_"··, 
. . 
' . . ~ . . ' . 

,_". ,_,, 

. ' · :.. :. · · 
f.~ • . • 

. !: . _._·.· . . f· 
·: • .... .t'· • • ; ~:- . : • • 

é}a~ Rflltlisuii/": 
w"de .liet qfkidc- . 
~twr··. · · 
Ntm:ontm. Owr . <r 
Mt nu:i:is tlall 

. NatWNM ugt Mj:; 
, ·'/Ie a-t maar tiCVIl i 
~,mom. dil· af::; 

. "Jrii::c~ is ." .tlat;i ~: • 

·· : ·,;· ·: : 

/ Ruim drie maanJen bracht venlagge- . 
/ wr Peter Rensen Vorig jaar JOor. bin

nen de muren wn de Scientology-kBrk 
in Amsterdam. Het resultaat was een 
onthulleiul wrhaal Of)et' de praktijken 
wn de tie sekte. Vorige weèk werden in . 
Spanje een aantal kOjJstukken .. t~an 
Scientology gearresteerd. ·. · Verdacht 
wn frauduleuze handelingèn met in- .. 
stellingen, die onder de nciam 'Narco
non' drugStJerslaa/den tegen betaling 
een ontwenningskuur · aanbiedeit. 
Nieuwe Ret~U doet een lioekje open 

. OtJer de handel en wandel t~an de Ne- · 
derlandse wstiging wn Narconon. · 

DOOR PETER RENSEN/M.M.V. ERIC VAN ONNA 

blz. 1 
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óor lnge van de Amsterdamse 
Scientology-afdeling is het een vol
komen duidelijke zaak: "Je weet 
toch zeker wel hoe organisaties als 
de FBI, CIA en Interpol werken. Het 

zijn allemaal Nazi's." De arrestatie in 
Spanje van een aantal belangrijke Scien
tology-medewerkers wordt door de leden 
van de Nederlandse vestiging laconiek op
gevat. Manuel Nugteren, hoofd afdeling 
·wervingen': "Ach weet je, wij wisten al 
':Jik twee maanden dat er een inval op sta
;>el stond bij onze verwanten in Spanje. 
Dit soort acties toont nog eens aan hoe 
goed wij eigenlijk bezig zijn. Op het mo
ment dat er in Spanje een afdeling geslo
ten werd openden wij in dat zelfde Spanje 
twee nieuwe vestigingen. Zo gaat dat. 
Scientology heeft absoluut niets te maken 
met drugs in welke hoedanigheid dan ook. 
Dat zit sommige organisaties niet lekker. 
Invallen, zoals die van vorige week in 
s . .. ·e, worden gesponsord door grote en 
iri'taoedrijke instanties en multinationals. 
Bijvoorbeeld de farmaceutische industrie. 
In Spanje zitten er figuren op hoge posten 
die met geld, verkregen via drugshandel 
en drugssmokkel, de hele boel in hun 
macht hebben en manipuleren. • 
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Zo worden er de meest hetzerige campag
nes tegen onze·beweging opgezet." 

heid te leiden? Er staat ook letterlijk in 
die boeken dat winsten bij voorkeur in 
maatschappelijke dienstverlening moeten 

HET GROOTSTE DEEL van de invallen bij de worden gestoken." 
Spaanse vestigingen van Scientology be- HET OP HAMOEN ZIJNDE PROCES in Spanje tegen 
trof Narconon~ het afkickcentrum van de het kader van Scientology zal voor een 
beweging. In Nederland heeft Narconon groot deel draaien om de financiële kant 
sinds 1982 ooi( een vestiging, in Zutphen. van Narconon en Scientology. Volgens 
Het afkickprogramma van Narconon be- Jan gedroeg de staf van Narcanon Neder-
staat uil cursussen, die ook bij Sciento- land zich alsof Narcanon voortdurend op 
logy gevolgd : kunnen worden. De leiding het randje van een faillissement ba Jan-
van Narconon· wordt ook regelmatig bij ceerde. Elke donderdagochtend moesten 
Scientology aan de Nieuwezijds Voorburg- de 'stats', de winsten worden doorgege· 
wal gesignaleerd. ven. Jan: "Vaak kwam Joanna Klussien, 
Narcanon werkt volgens de 'cold turkey'- die de dagelijkse leiding in handen had, 
methode. De verslaafden gaan met hun dan uit haar kantoor om iemand aan te 
dope direct terug naar nul, volgen dan een kla.mpen. Eén van de studenten, want zo 
uitgebreide communicatiecursus om zich heetten wij, werd dan gevraagd of hij nie-
daarna aan een reinigingsproces te onder- mand wist voor een donatie. Er waren bij-
werpen . . Door een combinatie van sauna- voorbeeld wel ouders die regelmatig geld 
bezoek en het innemen van vitamine- overmaakten." 
B-preparaten·zouden de schadelijke stof- Yvonne Helmers is de huidige vriendin 
fen uit de vetlagen in •••••••••••••••• van Jan. Ze ontmoet-
de huid worden ver- ten elkaar bij Narco-
wijderd. Vervolgens EX-VERSLAAFDE JAN non. Daar werkte 
dienen zij zich zo'n Yvonne enige maan-
vier uur per dag over den als vrijwilliger. 
de omvangrijke wer- Zij zat erbij toen 
ken van Ron'Hubbard, . -. Joanna een klooster in 
de stichter van Scien- .. . Nederland opbelde. 
toJogy, te buigen. .. . .IOAMMA ZAT JAMMEREND 

f~;rt::if;~1 ~~, .. ~_;·;.:_:.:_L_:_,_:_;._-.•.l.'.t_:· ... ·, . · . · , · .. ~i~=.Jf1fi~f 
in Spanje enkele kop- - · ~ . · ::~:!':; ; ~_:,. :_ ·, -( .", sla~fde jongen bij ons 

~~~ke~ij:an o:g~~~~~ i:'.;:· ,, . : : _!~:_;_~ i;?;,/~\{(:~· :. ~e h~o~~~~r~~~ ~~~~ 
Jan Ruëdisuëli heeft !': -'?~·:.:-:·.· : · .-. . • -'' ~'::·: wegsturen, wanneer 

~:~am~~~;den v~~ C_}t_/,.~/ {~.-~.· .'~,· .: ::;'~ :r~j:::~ g~~ ~~~~~: 
Narcanon in Zutphen · ' ' kant, een abt in een 
gevolgd. Hij raakte er --------------- klooster ergens in Ne-
na een verslaving van vier jaar van de derland, sputterde wat tegen. "Maar we 
drugs af. Hij zegt nu ruim een jaar clean kunnen die jongen toch niet gewoon aan 
te zijn. In zijn afkickperiode sloeg zijn zijn lot overlaten. Hij heeft ook een vrouw 
sympathie voor Narcanon om in tegenzin. en een kindje," zei Joanna. De abt zwicht-
" Alles wat daar gebeurde was doordron- te. Er werd een donatie toegezegd. De 
gen van Scientology-ideeën. Je wordt daar 'statistieken' zaten aldus weer in een stij-
van de ene in de andere verslaving gehot- geode lijn en dat leverde de stafleden van 
pen," zegt hij. Narcanon tenminste de achting van hun 
Ironisch genoeg werd Jan door L. Ron medescientologen in Amsterdam op. 
Hubbard zèlf sceptisch over de goede be- Yvonne, die wist dat heel het verhaal van 
doelingen van Narconon. Hubbard is wel- a tot z gefantaseerd was, reageerde: 
iswaar twee jaar geleden overleden, "Maar wat je nu zegt is niet waar en Hub-
maar zijn boekwerken zijn de grondslag bard zegt dat heel het programma staat 
voor de werkwijze van het afkickcentrum. of valt bij eerlijkheid!" Joanna: "Ja, ja, 
Jan: "Wat die. man schrijft over verslaaf- maar Ronzegt ook dat je rekening moet 
den. Die moeten eigenlijk allemaal opge- houden met meerdere dynamieken. Als 
ruimd worden. Die geven geen 'exchange', het nuttig is op het niveau van de groep en 
die leveren niets op. Ze kosten de maat- het land, dan komt dat voor het belang 
schappij alleen maar geld. Een verslaafde van het individu." 
is niet 'bekwaam' en onbekwame mensen 
kunnen niet de 'brug op naar totale vrij
held'. Wat moet je dan anders met zulke 
mensen dan j~ aan ze verrijken om ande
re, wel bekwame mensen, naar de vrij-

JAIII!N VVONICE BETWIJFELEli Of Narconon wel 
zo tegen de rode cijfers vecht. Jan: 
"Iedereen levert z'n hele uitkering in. 
Daartegenover staan maar weinig onkos-



ten. liet pand in Zutphen is voor zover ik 
weet voor 160.000 gulden aangekocht door 
een oudere dame : mevrouw Van Loon. 
Narconon mag haar in vijftig jaar afbeta
len. Tenminste dat heeft Joanna mij ver
teld. Joanna vertelde pok dat die vrouw 
een miljoen beschikbaar heeft gesteld 
voor de verspreiding van het boekje De 
weg naar het geluk van Ron Hubbard." 
Jan vervolgt : "Personeelskosten hebben 
ze ook niet. Wij mochten als studenten · 
niet meer dan een tientje per dag opma
ken. Als je dan vroeg waarvoor ze de uit
keringen van ons eigenlijk gebruikten, 
kreeg je een vaag antwoord over een 
'Case Supervisor', die bij Scientology de 
'route' voor de 'studenten' uitstippelt en 
honderd gulden per uur kost." 

, •• · lOtiE 011 En Narconon-vestiging op te 
• \en werd geboren in Zweden, waar de 
1\ .erlander Paul Rood met een verte
genwoordiger van Narconon-Zweden in 
aanraking kwam. Rood werd enthousiast 
en besloot een Narcanonvestiging in Ne
derland op te zetten. Van 1982 tot 1985 
leidde het afkickcentrum een marginaal 
bestaan. In 1985 k~am het wat meer op 
gang. Er werd een appartement in de Bijl
mer betrokken. Het centrum groeide vrij 
snel. Mede daarom verhuisde het halver
wege het vorige jaar naar het monumen
tale Zutphense pand: de Witte Toren. In 
wisselende bezetting wonen er gemiddeld 
vijftien verslaafden. 
Volgens de leiding niet zonder succes. 
Paut Rood, niet meer direct aan Narco
non verbonden, maar wel zeer betrokken, 
zegt dat sinds 1986 veertien van de vieren
twintig nieuwkomers bij Narconon zijn af
gekickt. 
Manuel Nugteren over het 'succes' van 
Narconon: "Wij doen erg veel tegen 

. ".-:-•gsverslaving. Vergelijk de resultaten 
:_:,·: .. , de GG en GD en die van ons maar eens 

r elkaar. Bij ons komt 60% van de ver
slaafden van hun probleem af tegen 3% 
van de CG en co. Dat zegt toch genoeg." 
Jan RuMisuêll: "Die cijfers zijn geba
seerd op verklaringen van de verslaafden 
ze lf. Nadat ze een deel van hun pro
gramma hebben gedaan, ondertekenen ze 
een papiertje voor een 'drugsvrij leven', 
maar als ze buiten komen gaan ze atle
maa l de mist weer in. Ik weet maar van 
één persoon die afgekickt is en dat ben Ik
zelf. In ieder geval zijn de cijfers die ze 
zelf noemen zwaar overdreven." 

YVONIII! EN JAN WEAOEN IIOOOQEOWONCIU ge
scheiden. Zij kregen binnen Narconon een 
relatle en dat mocht niet. Yvonne was het 
daar ergens wet mee ~ns. Met gemengde 
gevoelens stapte ze op. 
Jan moest zijn '<:onditles gaan uitwerken', 
zoals het in het Sclentologisch heet. Hij 
was in een 'conditie van verraad' terecht· . . 
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gekomen en dat betekent bij Narconon 
dat je wordt afgezonderd van de groep als 
suppressief, gevaarlijk. persoon. Jan : "Je 
moet alles opschrijven wat je fout hebt 
gedaan en dan nagaan hoe dat zo Is geko
men. Zogenaamd moet je er zelf ach~er 
komen wat er mis Is, maar uiteindelijk 
gaat het erom dat je 'inziet' dat alleen 
Narconon je nog kan helpen en niet je fa
mille. Op een gegeven moment schrijf je 
natuurlijk alles op wat ze willen horen. 
Want je wilt weer met mensen praten en 
niet als een soort melaatse In een hoek zit
ten. Daarbij heb je op dat moment juist 
een beetje het vertrouwen van je familie 
teruggewonnen. Die denken dat he t beter 
met je gaat bij Narconon. Dus je haakt 
niet zomaar af. 
"Wanneer Ik ·klaar was met schrijven 
mocht Ik het nog even uitbeelden met de 
demokit of In een kleldemo. Ook zo'n ty
pisch Sclentologlsch verschijnsel. Dan zat 
je daar met een blikje rommel voor je of 
een bonk klei en moest je bijvoorbeeld 
een suppressief persoon uitbeelden. Pak 
even je demokltje erbij, zei Riet Nikolal 
dan. Dat was wel een aardig mens. Die 
mensen zaten alleen maar te kleien om 
het niet te moeilijk te maken voor haar. 
Ze hield het lesgeven toch al niet langer 
vol dan een kwartier, dan ging ze weer 
koffie drinken. 
"Je wordt daar niet klaargestoomd voor 
de maatschappij. Want wat heb je nu als 
je daar vertrekt? Geen vriendschappen. 
geen huls, geen werk en geen geld. De 
enige mensen die je kent zijn Sclentolo
gen. Als er al iemand vertrekt dan valt-Ie 
weer terug of hij stroomt door naar Scien
tology In Amsterdam. Bij andere afkick
centra proberen ze in leder gevat nog te 
sparen van je uitkering." 
Jan's nijvere pogingen om een voorbeel
dige volgeling van Hubbard te worden ble
ken uiteindelijk tevergeefs. Kort nadat hij 
zijn 'condities' had uitgewerkt volgde de 
definitieve ruzie met Scientology-staflid 
Ed Konings. "Ik zei tegen hem: Ik ben nu 
zeven maanden clean. Ik wiJ wat meer 
vrije tijd om een huls en werk te zoeken." 
De reactie van Ed w~ als volgt: "Wat 
nou werk zoeken, het wordt tijd dat je 
eens wat geld binnenbrengt bij Nare~ 
non." Voor Jan was de maat vol, toen 
bleek dat onder de dekmantel van het 
kerkgenootschap Scientology volgens 
hem vooral op geld uit was. 

SCUTOLOOY D DUS IWICCNIOII WOrden In 
Spanje aangeklaagd vanwege geldzaken 
zoals vervalsing van documenten. afper
sing. oplichting en fiscale fraude, maar 
ook vanwege· zaken In de persoonlijke 
sfeer: bedrelging en dwang. Ook In Ne
derland zijn In de loop der jaren pogingen 
ondernomen Scientology aan te pakken. 
In 1980 werd Scientology Nederland door 
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de Inspecteur der belastingen aangesla
gen voor een bedrag van zes miljoen aan 
achterstallige belasting. Daar kwam ook 
nog eens een boete overheen van een paar 
miljoen. SCientology kwam deze tegenslag 
weer teboven. 
Vier jaar later werd een parlementaire 
commissie In het leven geroepen die zich 
speelaal zou bezig houden met sekten in 
Nederland. Scientology maakte daar een 
belangrijk onderdeel van ult. Tot veel re
sultaten heeft dat tot nu toe niet geleid. 
Onderzoeker Toby Wltteveen: "Er zitten 
bepaalde risico's aan hun activiteiten. Met 
name het risico van Inbreuk op de privacy 
en het aanleggen van dossiers van gevoe
lige persoonlijke gegevens. Dat kan ge
vaarlijk zijn als dat niet goed is afge-

• H~t pand van Narcontm Ned~/and 
in Zutplt~n 

schermd. Laat staan als ze gericht wor
den om mensen onder druk te zetten. Ge
tuigenissen genoeg dat dat ook gebeurd is. 
Ik zou er niet aan denken mij bij hen aan 
te sluiten. Er zijn mensen die het als een 
soort van psychotherapie beschouwen. Ik 
zet daar mijn vraagtekens bij." 

OOK IIOitiUMDTUMAM PlftTI lOM heeft in een 
aantal uitzendingen de activiteiten van 
Scientology aan de kaak proberen te stel
len. Manuel Nugteren: "Ach, die hetze 
van Frits Bom. Dat soort activiteiten 
straalt altijd terug naar die personen zelf. 
We hebben toen ook een proces tegen 
hem aangespannen dat resulteerde uitein
delijk In een behoorlijke schadevergoe
ding voor ons. Kijk, daar hoor je van Frits 
Bom of in de media niets over." 
Frlts Bom reageert fel op de aantijging: 
"Haa haa haa! Als een lid van de Sciento
logy-kerk ademt dan liegt hij. Ja, wij heb
ben in beeld gebracht hoe gaarne deze lie
den stapels bankbiljetten accepteren. Dat 
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vonden tij niet leuk. Maar er is geen 
sprake dat wij een proces zouden hebben 
verloren. Vraag maar naar het vonnis. Dit 
ls echt complet~ onzin!" 

H IIIDDI , ... APDIWII van Scientology 
heeft ondanks de tegenslagen van het mo
ment niet het gevoel dat het einde van 
haar rijk nadert. Integendeel. Manuel 
Nugteren: "Zeker weten dat ·er in Spanje,, 
ItaiU~ en meer landen psychiaters zijn die 
in hun inrichtingen de meest vreselijke 
dingen doen. In Nederland gaat het mis
schien nle~ zo ver en de regering hier zal 
ook minder gemanipuleerd worden dan Ir. 
die landen, maar ook In Nederland gebeu
ren dingen die je niet voor mogelijk houdt. 
Nog steeds is het zo dat in psychiatrische 
inrichtingen als Bloemendaal de mensen 
nog steeds platgespoten worden en volge
propt met pillen. Wat dacht je van het 
wegsnijden van gedeelten van de herse
nen en shocktherapleên. Ik heb het mee
gemaakt dat een psychiatrisch patiënt bij 
ons aanklopte omdat deze het gevoel had 
door niemand geholpen te kunnen worden. 
Bij ons voelde die persoon zich prettig. Ik 
bedoel maar. Al die negatieve publiciteit 
keert zich tegen de mensen die daar mee 
bezig zijn, dat zie je ledere keer weer. Wij 
krijgen het daardoor alleen maar weer 
drukker. Gelukkig maar. Dan kunnen wij 
laten zien dat het allemaal prima werk is 
dat wij hier verrichten." 

DE LAATSTE .llftD heeft Scientology in en 
buiten Nederland grote financiële aansla
gen. te verwerken gekregen. Het is de 
vraag hoe groot de draagkracht van de 
beweging is. Niemand heeft daar tot nu 
toe een vinger achter kunnen krijgen. 
Wellicht dat het de Spaanse rechter lukt. 
Dat zou in ieder geval een gevoelige klap 
betekenen. En wellicht zouden Neder
landse onderzoekscommissies door dit 
voorbeeld ge'insplreerd kunnen worden 
om ook in ons land de activiteiten van 
Scientology eens serleus te gaan onder
zoeken. 
De heer L.F. Dellège, uit Limburg. zou 
zo'n onderzoek zeer op prijs stellen. Het Is 
nu al ruim tien jaar geleden dat hij voor 
het laatst een voet binnen het Scientology
gebouw zette, maar de wijze waarop hij 
daar behandeld werd zit hem nog steeds 
hoog. "M'n vrouw en m'n kind zijn bij me 
weggegaan. Ze hadden hen wijsgemaakt 
dat Ik crimineel ·zou zijn." 
Nog niet zo lang geleden moest hij voor 
·een examen naar Utrecht. Onderweg 
w~rd hij almaar nerveuzer. Alleen al het 
feit dat hij steeds dichterbij Scientology 
kwam, wekte woede en angst op. Het lijkt 
hem wijzer om nooit meer In de hoofdstad 
te komen. "Want echt, als Ik voor dat ge
bouw sta ben ik nu nog in staat een brand
bom naar binnen te gooien." • 
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Het pand van het 
alternatieve 
afkickcentrum 
Nareonen aan de 
Deventerweg in 
Zutphen. 

door 
CHARLES SANDERS 

Brief over omstreden Narcanon naar gemeentebestuur Zutphen 

ZUTPHEN, donderd11g 
Het Zutphense college nn. burgemeester en wethou

ders ui volgende week van het Buurtcomité Deventer
weg een bloemlezing ontvangen van drie weken geluids· 
overlast, angstgevoelens en ellende, volgens de indieners 
verooruakt door bewoners van het alternatieve afki
ckentrum Narconon. De Zutphenaren vragen het college 
in een begeleidende brief "er alles aan te doen de 
vestiging van Narconon in hun straat te sluiten." 

Een cliënt van Narconon 
stuurde de afgelopen weken 
een bedelbrief naar tal van 
bedrijven om geld te vragen 
voor haar behandeling in bet 
Zutphense centrum. Drugs
deskundigen en professionele 
hulpverleners noemen de 
werkwijze van Narconon zeer 
omstreden. 

Leefklimaat 
De buren van het afkick· 

centrum zeggen dat bet leef
klimaat in hun straat met de 
dag slechter wordt. ,.Daarom 
moet de gemeente ons nu 
eindelijk helpen," zegt één 
van hen. Uit angst voor moge
lijke reacties van bewoners 

• 

van Narcononwil de man zijn 
naam niet in de krant. 

Hij legt uit: ,.Net als ande
ren hier in de straat heb ik al 
genoeg meegemaakt sinds 
Narconon in april vorig jaar 
naar de Deventerweg kwam. 
Er waren dagen dat mijn 
vrouw me op mijn we.rk hel
de, omdat ze niet alleen naar 
buiten durfde. Twintig bewo
ners van Narconon liepen dan 
provocerend door de straat of 
zalen, obscene taal uitslaand, 
in de tuin. Ook alledugs hier: 
de geluidsoverlast. Tot diep in 

Dt Tlfllfllf 
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de nacht geschreeuw en kei
harde muziek. Als de politie 
komt, is het even rustig en 
dan hegint de ellende op
nieuw.'' 

Bang 
De bewoners van de De

venterweg zijn zó bang voor 
hun buren in bet alternatieve 
afkickcentrum dat zelfs nie
mand de brief aan het college 
wil ondertekenen. .,Waar
schijnlijk zullen we één hand· 
tekening zetten namens het 
comité. Maar wiens handte
kening dat wordt, moeten we 
nog uitvechten," zegt een 
buurtbewoner. 

De man vertelt van dreigte
lefoontjes die er in hel verle
den ook waren. 

Zijn relaas: .,Dan nam ik 
op en iemand vroeg hoe ik 
zou reageren afs mijn kind 
voor m'n eigen woning werd 
aangereden. Of iemand belde 
en zei dat hij van de krant 
was en dat bij de namen van 
buurtgenoten wilde weten.die 
de meeste binder van Narco-

non ondervonden. Als ik dan 
zijn telefoonnummer vroeg, 
werd de verbinding verbro
ken. Bij de bank hebben on
bekenden zelfs geïnformeerd 
naar mijn kredietwaardljr. 
beid. De spanningen nemen 
bier in de straat met de dag 
toe . . Ook in het eigen gezin. 
Door de geluidsoverlast kun 
je hijvoorbeeld 's avonds niet 
in je tuin zitten. Mijn ZQOn 
moest naar de logeerkamer 
om voor zijn eindexamen te. 
fe.reD!" 

Onwil 
Narconon ontkent dat be

woners van het afkickcen· 
trum grote overlast veroorza· 
ken. ~taflid E. Koning: .,In 
het vei'll!den is et wel eens te 
veel lawaai gemaakt, maar 
bet valt enorm mee met die 
overlast. Bovendien, waarom 
komen leden van dat buurt
comité niet naar ons toe 8ls ze 
klachten hebben? Wij rien 
hier nooit mensen van dat 
comité, ook op open dagen 
komen ze niet. Hel heeft veel :_ ____________ weg van onwil ten opzichte 

van Narconon." 
Maar directeur Van der 

Veer van het Consultatiebu
reau voor Alcohol en Drugs 
IJsselstreek, denkt daar heel 
anders over. Hij spreekt van 
een ,.griezelige overlastsitua-
tie in de buurt." . 

Van der Veer: ,.Ik heb om
wonenden gesproken en ik 
begrijp bun gevoelen.a. Soms 
is het rustig in bet afkickcen
trum en dan is de herrie er 
weer. Als er iedere nacht 
mensen laat thuis komen en 
veel lawaai maken, ook om 
die zogenaamde therapie te
gen verslaving uit te voeren, 
dan is dat voor omwonenden 
vreselijk en bedreigend. Ze
ker ais bet nét rustig is als de 
politie arriveert. Bij Narco
non zijn ze heel alert, ze we
ten precies tot hoe ver ze 
kunnen gaan en wanneer ze 
zkh eventjes moeten inhou
den. Alsof ze gewaarschuwd 
worden als de politie op 
komst is." 



'Rechter stuurt verdachte 
naar Scientology Kerk 
V ersláafde vroeg er zelf om, z~gt officier 

. de sekte van nieuwe 'studenten', en 
daarmee van geld. De officier van 

AMSTERDAM - Politierechter mr justitie in de strafzaak heeft geen : 
I. de Bie in Zutphen heeft de 23- bezwaar aangetekend tegen ûitleve- . 
jarige verslaafde aan drUgs A.S. vori- ring van de verslaafde aan de sekte, 
ge week veroordeeld tot een voor- hoewel het Consultatiebureau voor 
waardelijke gevangenisstraf wegens Alcohol en Drugs (dat in dergelijke 
een reeks inbraken, op voorwaarde gevallen altijd bemiddelend op
dat S. een 'afkickprogramma' vol- treedt) zich een jaar geleden .nog fel 
tooit bij de stichting Narconon: een tegen het 'afkickprogramma' van 

door BART MIDDELBURG 

van de vele dekmantels waaronder . Narconon heeft gekeerd. . 
de Scientology Kerk opereert. "S: kwam .er zelf mee,'! legt offi
De Scientology Kerk, die jarenlang cier mr P. Cremers uit. "Geef me 
hee~ beweerd mensen langs thera- · alsjeblieft geen gevangenisstraf, zei 
peutlsche weg in een zodanige staat hij. Ik volg een afkickprogramma bij 
van 'clear' te kunnen brengen dat ze Narconon en dat wil ik graag afma
circa vierhonderd jaar kunnen wor- ken. Dat wij daa! mee akkoord zijn 
den, is in de jaren vijftig opgericht gegaan en ook de rechter, houdt ech- .• 
door de Amerikaanse 'tilosoor L. ter geen zedelijk oordeel in," aldus 
"ton Hubbard en heeft sindsdien een Cremers. · 
wereldwijde traditie van problemen LEES VERD.ER OP PAGINA 5 · 
metjustitie en de rechterlijke macht --------
opgebouwd. 

In Engeland en Australië is het in 
praktijk brengen van de leer van L. 
Ron zelfs verboden geweest. Kort 
geleden sloot ook de Italiaansejusti: 
tie alle Scientology-vestigingen, on
der meer wegens 1-tet stelselmatig 
oplichten van geestelijk gehandi
capten. 

Geld 
In Zutphen daarentegen voorzien 
justitie en politierechter mr De Bie Ket,.., . 
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Scientology 
stuurt een 
trior.nfantelijk 
persbericht · 
VERVOLG VAN PAGINA 1 

Narconon/Scientology, blij met e~ 
vorm van erkenning van offici~AIJ!f, 
de, heeft inmiddels een trio~~~ 
'persbericht' rondgestuurd dat er·'~ 
neerkomt dat ook de rechtbank van 
~utphen inmiddels het Licht heeft ge
zien. "Het is de tweede keer dat een 
rechter drugsverslaafden naar deze · 
siichting verwijst. ( ... ) De stichting 
werkt op natuurlijke basis, waarmee . 
vijftig procent resultaat is geboekt in 
vier jaar tijd," aldus het persbericht. . 

Het wérkelijke percentage verslaaf
den dat bij Narconon afkickt, w bleek 
tweejaar gelt!Pen uit verldaringen van 
ex-'studenten' en ex-stafleden van de 
~kte, is echter 0,0. Verslaafden wor- . 
den bij Narconon allereerst, tegen be
taling .van honderd gulden per dag, 
onderworpen aan een 'reinigingspro
gfamma' dat bestaat uit het slikken 
vim handenvol vitaminepillen en 
wonderolie. 

Vervolgens wordt de 'student' steeds 
v~rder de sekte ingetrokken, en moet 

•' 'qbjectieve processen' volgen, zoals 
·uren achtereen 'Vliegen vogels?' zeg
gen, en uiteindelijk - onder toezicht 
van een terzake deskUndige - praten 
tegen een asbak. Scientology schrikt 
er niet voor terug - wals in het geval 
van een geestelijke gehandicapte jon
gen uit Amsterdam, in december '85-
·~denten' op de· Brug naar Clear 
ti~nduizenden guldens afhandig te 
maken, bankrekeningen te plunde
ren, en zelfs een hancije te helpen bij 
h~t afsluiten van extra leningen en 
hypotheken. 

Een 'studente' die, na tien mille 
lichter te zijn gemaakt, in de loop van 
1985 nattigheid begon te voelen, kreeg 
vervolgens te horen dat haar thetaan 
(tien soort onsterfelijk, zesde zintuig) 
was uitgetreden" en nota bene in de 
hóek van de.kamer naar haar stond te 
kij)ten. 

. . 

Verantwoording 
Mr De Bie, :plaatsvervangend rechter 
irl het arrorldsissement Zutphen, voelt 
et wéinig voor zijn uitspraak toe te 
li~b"~)'l. "Waarom niet? Omdat ik dat 
nj.~tJ>assend yind; ik voel · me niet 
gè~n verantwoording af te leg-

gfîi§e reéhtbahk in Zutphen er van r' · de hoogte dat Narconon zieltjes 
· t voor Scientology? 'Persrechter' 

E. Myjer: "Ik denk dat mr De Bie, 
n~t als iedereen, toch wel kranten 
lE!est." En dat de 'studenten' er tegen 
betaling van honderd gulden per dag 
umen een asbak moeten praten? '"fja, 
~ weet niet waar u die informatie 
vàndaan haalt, maar zó uitzonderlijk 
~het niet wat er is gebeurd. De recht
bjmk heeft ook wel eens de bijzonder 
vporwaarde gesteld dat verslaafden 
~oesten afkicken bij de Pinksterge
meente, en zelfs bij de Baghwan. Als 
h~t .een programma is dat w 'n ver
s~de zelf wil volgen, en je hebt als 
~htbank de indruk dat hij het ook 
vpor elkaar krijgt, dan moet je ·zo'n 
lQms aangrijpen." . · 
Volg$$ de sekte zelf is verslaafde S. · 
veroordeeld 'tot minstens een jaar' 
Narco.non/Scientology (behandelkos
~n volgens het geldende tarief: een 
kleine 40.000 gulden), maar die perio
d~ zal uiteraard .moeten worden ver
l~ngd als straks blijkt dat ook zijn the
t<kz.E.js uitgetreden. 
'Persrechter' mr Myjer: "Een wát?!" 

r . 
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'Hulpverlening 
waarschuwt r 
tegen Narconon 

I~·· . ~ # 

,- ( ,.· 
:1:7 
y ~ma~~~~g~1~~~i1~98~7~~m~~~~~~~~~~~~~~ 

(Van een onzer verslaggevers) 
AMSTERDAM - De Federatie van 
Instellingen voor Alcohol en Drugs 
<FZA) waarschuwt bedrijven geen 
gehoor te geven aan bedelbrieven 
van de stichting Narconon, een man
telorganisatie van de omstreden 
ScientolOgy ·· 'kerk. Narconon be
weert verslaafden te kunnen laten 
afkicken met een 'volstrekt waarde-

"-~Afkick-project ~waardeloos' 

' loos' programma. aldus de FZA. 
Volgens de federatie worden consul
tatiebureau~ voor alcohol en drugs 
in het hele land steeds vaker bena
derd door bedrijven die informatie 
over Scientology-dekmantel Narco
non willen hebben, nadat de sekte bij 
ze had aangeklopt om geld. . 
Narconon 'behandelt' niet alleen ver
slaafden, maar iedereen die bereid is 
honderd gulden per dag· neer te tel
len voor een 'reinigingsprogramma' 
dat slechts bestaat uit het slikken 
van grote hoeveelheden vitaminepil
len en wonderolie. Vervolgens moe
ten de 'studenten' zich oefenen in dé 
leer van ScientolOgy-grondlegger L. 
Ron Hubbard, door onder meer te
gen asbakken te praten. 
Narcanon was aanvankelijk geves
tigd in een fiat in de Bijlmermeer. Na 
een aan_tal verhalen in deze krant 
over de praktijken van de sekte, 
week Narconon begin dit jaar echter 
uit naar Zutphen. Ondanks heftige 
protesten uit de gemeenteraad en 
van buurtbewoners, kocht Narco
non daar een kapitale villa die sinds
dien als 'afkickcentrum' wordt ge
bruikt. 

;Sekte zou .profijt 
!trekken van leed 
I . 

~4rugspaqënten 
1,: ·.UTRECHT, 1 juni - Een mantelorganisatie van de 
,·omstreden scientology ·ketk (SK) probeert een slaatje te 
! slaan uit de nood van dnigspati~nten die willen afkicken. 
t,De Feqeratie van instellingen voor alcohol en drugs (FZA) 
·in Utrecht, dië dit zatérdag heeft meegedeeld, noemt het 
·;afkickprogramma van de ~K-organisatie Narconon "vol
;strekt waardeloos". 
I · •'-·· · 
1 ~conon bestookt bedrijven 
'met bedelbrieven om het afkick
;pr()JI'llffima van de instelling fi
.lllllUieel te ondersteunen. De acti
:Vitoiten van Narconon haalden in · 
,1985 ook al de dagbladkolommen 
.maat ·de organisatie is volgens de 
·fZA .aog steeds onverminderd ac
ltiek Justitie en de Inspectie. voor 
,tie \'dlltsgezondheid staan machte-

l
~oos omdat Narconon net op de 
rand ·van de wettelijke mogelijk

lheden balanceert. f De FZA slaat alarm nu een 
;aanlal 'consultatiebureaus voor al
lpobol en drugs de afgelopen 
maanden herhaaldelijlt is bena
~erd door bedrijven die om meer 
·Informatie vroegen nadat · ze ver
zoeken om steun van Narconon 
binnen hadden gekregen. Nare& 
non heeft destijds in een folder la
ten blijken dat ze is opgericht 
door de scientolOgy kerk. Boven
dien baseert de instelling zich ge
heel op de idedn van Ron Hub
berti, stichter van de SK, een uit 
de Verenigde Staten stammende . 
eganisatie die geregeld de publi
·citelt. haalt met financiele schan
·~· en allerlei onfrisse praktij
~~"iÛdus FZA. Bovendien zijn 
' H·:; . ! 

de leidinggevende figu.ren bij 
Narconon lid van de SK. 

Narconon levert volgens de 
FZA à raison van 100 gulden per 
dag · per persoon een volstrekt 
w&af(ieloos afkickprogramma 
("valse lucht", ~t de . FZA) 
waar bovendien ristco's voor de 
gezondheid aan kleven omdat 
men onoordeelkundig met medi
cijnen omspringt en zich zou be
dienen van onzin-theorie!n, aldus 
de FZA. Narconon schermt graag 
met indrulcweltkend ogende we
tenschappelijke mpporten die het 
grote succes van de afkickmetho- · 
de moeten aantonen maar die alle
maal afkomstig zijn uit de. kolter 
van SK-instellingen. Volgens de 
FZA legt Narcónon bovendien 
dossiers aan van baar elienten -
met eventuele criminele achter
gronden - en de FZA vermoedt 
dat men die doSsiers .achter de 
hand houdt om elienten te kunnen 
chanteren. Die chantage heeft de 
FZA overigens nog niet kunnen 
aantonen maar wel zou Narconon 
elienten die voortijdig afhaken 
vaak met hinderlijke telefoontjes 
bestoken. 
(ANP) 
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(Door Colette Alberts) 

ZU'fi'IIEN/AMSTERDAM - Het 
Ûl)enbaar Ministerie in Amster
dam houdt de activiteiten van de 

. Stichting Nareonon in de p len. Op 
dil moment loopt er een onderzoek 
tegen de stichting over de vraag of 
tic ln:unJd Ïl\ vitàmine strafbaar is 
en of daarmee de wetopde cenees
middelenvoonieninc overtreden · 
wordt. Eind voric jaar Is om rede
nen van 'algemeen belan( in Am
sterdam een onderdeel van de 
Scientology bewe~ng, waar Narco-: 
non nauwe banden mee onder
houdt, onll>onden. 

Het ging daarbü om de Stichting 
Hubbard Centrum voor Soc~1le Op· 
leidingen. Volgens de Amsterdam· 
se persomder van justitie Oe Wit 
heen het Openb~ar Ministerie ·oo. 
langstcJJing' voor de a('tiviteiten 
v61n Narcunon. ,.Oe ;,.u.:tiviteilcn van 
de sti(.:hting leiden hier en daar t9l 
''"ngif"tes··, aldus De Wit. ,.Hel gaat 
mee-stol om mensen die menen tc
veel betaald te hchbt!f\ aan Nan:o
non. I >at spcelcl<! ook bij d" ontbin· 
ding van het Hubbard Centrum." 

Woensdag 1 april 1987 

Amsterdam,se persofficier _De Wit: 'Activiteiten leiden af en toe tot aangiftes' 

'Belangstelling' Openbaar 
Ministerie voor Narconon 

Justitie in Zutphen houdt :tich 
vooralsnog op de vlakte. Persoffi· 
cier Cremers: .,Hel parket in Zul· 
phen doet géén onderzoek naar de 
Stichting Nar<.-onon. Daar Is op dil 
momentgeen aanleiding voor. Zwe
ten in de sauna i.s per slot van reke· 
ning njct str;>fbaar:: 

/Jetale" 
Over (teveel) betalen gesproken: 

de Sociale Dienst in Amsterdam 
(kantoor Zuid-Oost in de Bülmer) 
heen al enige lijd gek-den besloten 
geen machtigingen mt.oc:r te o<.-cepte· 
ren vun mensen van Nurt-onon, di~ 
uitkeringen kwamen incasseren. 

Zoals bekend moeten verslaafden 
hun uilkering of een deel daarvan 
belalen c.q. at staan als ze bij Narco· 
non komen alkickcn. Rayonhoofd 
D.J. Tang van de afdeling Zuid-Oost 
van de Sociale' Dienst: .,Maehligin· 
gen van Narconon worden hier in 
principe categorisch geweigerd· We 
hebben één keer die fout gemaakt 
om wel uit te betalen. Dal was vóór-

~~lr!n6~i.\tre~~~~~~~ e~~i~t~~~ 
ne r~eling dttt we hun machtigin· 
gen niet meer accepteren. We willen 
niet mL~r gemengd worden in ron· 
meten tussen mcn.....en die afg~kk-kt. 
zijn en Narconon. Maar ze (Nar,-o
non -C.A.) zijn lamelijk vaslhou-

dcnd om zo'n uitkering te krij~en, 
en dan zeg ik hel diplomatiek. 

1'ang is zelf ook een keer gaan 
kijken in de Narconon-nat aan de 
Kralenbeek 619. "Maar ik kwam er 
niet in. Ik mOC!sl een nfspraak ma
ken. Dal is hun goc>d recht natuur
lijk. Maar onzt! medewerkers horen 
wel vcrhal<:n ov(•J' de Stichting Nar
t•onon. Dat is ook een van de rede· 
ncn c..h1l we die machtigingen niet 
meer at'('CptcrC:I\. ' ' 

De Soda I" Dit!nsl in Zutphen ge· 
vraagd om een rea<:tie. 

Dirt'<.'tcur D. S<:hotgcrrits: ,,Het 
fe>nomc<:1\ mitchtîgin~ kennen we. 
maar over deze situatie hcbbc:n we 
nog niet nagedacht. We zullen zeker 

contact opnemen . met de Sociale 
Dienst in Amsterdam, om te horen 
hoc de zaken daar gelopen zijn. We 
~ijn geen betalingskantoor voor ie
de•·een. Wc zullen ons terughou
dend opstellen. Op dit moment zeg 
ik zeker geen ja." 

Kerk 
• De Scientology Kerk in Amster

dam is net verhuisd, een paar hon
derd meier verderop de Nieuwe· 
zijds VoorburgwaL Oe argei<Y<e bc· 
zoeker komt aanvankelijk voor een 
lege balie, maar wordt al snel door
verwezen naar de informatiehoek 
boven. Een gezellig muziekje. Op 
tafelligt het 'Narconon-nieuws·. als
mede een rijk gcïlluslreerd boek 
van L. Ron Hubbard: Puriflcation. 

~;~~J~~r~~~~f~~:~;dek~~~ 
ren roepen posters 'er is w erk'. 

Wat voor soort w"rk? ,.Oh, dat 
kan overal, net waar je interesse 
lib'l", zegt e.;,n vriendelijk" woord
voerder ... Je kuntles gevenor ad mi· 
nist"•lief werk doen. Of bij Narco· 
non, ja.'' 



Zutphen in actie tegen Scientology-sekte 
door BAAT MIQDELBUAG 

ZUTPHEN - In Zutphen 1s 
grote commotie ontataan óver 
·Plannen van de stichting Nar
conon (een dochterondeme
mlnc van de omstreden SCien
tology Kerk Amsterdam) aan 
de Deventerweg een 'afklclt
centrum' voor verslaafden te 
beginnen. De fracties · van 
PvdA en VVD, de meerderheid 
1n de gemeenteraad, zijn fel te
gen de komst van de sekte naar 
Zutphen; inmiddels 1s ook een 
comité van verontruate buurt
bewoners opgericht. 
De VVD heeft slaterm ICbrlttellJke 
vracen aesteld aan b~en 
wethouders waarin de fractae haar 
'srote ~~eao~· uiWJ)reekt -
de plannen van Nan:onon en bet 
COllep vruct 'al het mopUJb' te 
doen om lie 'I'OOrkomen dat de aelrté 
zlch daadwerU!Uk in ZUtphen -
tJst. . 
Nadat in het s:vateem van de 'paUs 
penoonlijkbeldsteet' ~ de klad 
wu pkomen. dook de Sclentolou 
Kerk een pur jaar aeleclell Ollder de 
naam Narconon in een nllluw ptin 
de markt: dat van de venlaatden. Jn 
een aan e1e ~tle oot
il'okkea· flat in de Bij~ in 

Hst Pmel 

4 t1MRT 1987 

Amaterdam worden verslaafden te
sen lletaJ1n8 van honderd lulden 
per ctac en onder toezlcht van ·p~ 
.,.mmaJelcler' en SclenlolooK Ed 
KooiDr. ODeierworpen aan een ~ 
aramma waarbil da&elllka 1rote 
hoeftelheden v1taminep1llen en 
'WCIIderolle moeten worden ceeUkt. 
Zodra dat procramma Is voltooid en 
de 'stucleot' definitief Is inlelllfd, 
bn tecen betaling van nos eens 
t.lendulzenden luidens een ontel
bur aantal vervolli:cwsuaaen van 

verootruste buurt~Jeowaner~s, Men 
ZIJn .-amenlllk wt deoondulie po 
k.omeD dat we • bier alleoluut niet 
w1lllln hebben. Jn de eente plllata Is 
d1teen buurt met veel pzlnnen ~ 
kinderen; .-n plek. vinden wiJ, 
W1IIU" Je een llfklclulentnml moet 
rieenetten, ook al Relt dat att1cken 
dan nkt.s wor. Maar veel belanRJtl
ker Is dat we hier niet m'n Bekte 
wUien dle aJlllen - zielijs wil 
winnen en men.n ~ allerlel ~ 
lotta pld afbaDd1c maak\." 



Onderzoek 
naararts 
'Narconon' 

(Van een ONDrl' veralqJeVera) 
AMSTERDAM - De Inspecteur 
voor de volk~Semndheld In Noord
:dollancl. L. Blenfa1t, pat een on
denoel< Instellen naar de medewer
king van de Amstenlamae arts 
H. Groenendijk aan de at.lchUnll 
Narcanon Nederland. een 'a!ldck
centrum' voor ...eralaafden van de 
SclentoiOCY Kerk dat Is gevestlid In 
een flat In de Bl.llmermeer. "Ik heb 
meerdan pot.etwijfel.sO'o'erdltiiOOrt 
theraplefn, .eker als het om ve~ 
slaafden pat die ten einde raad 
zijn, en helemaal als het om buiten
landse verslaafden pat die hier he& 
noch stel kennen," aldU& Blentalt. 
Aanleldlna tot het ondermek la een 
artikel In deR ltrant twee weken tie
leden over onder anderen het ...er
slaafde Grleltae echtpaar Nlkos en 
E1lnl B. Ze k....men eind ausustua 
naar Amsterdam om af te tJcken. 

Groenendijk bood de twee echter 
geen hulp, ondenoc:ht ze niet. maar 
reed .e recelrecht naar Narcanon. 
Voor dat ritJe van onaeveer Uen liJ
lometer rekende Groenendijk bo
vendien 250 gulden. zonder bonne
tJe. BIJ Narcanon moest het echt
paar duizend gulden betalen voor 
een 'behandeUng' van vl.lf-dacen. 
Groenendijk heeft ~en een 
centJe b!J te ...erdlenen als arts voor 
het Scientology-centrum. "Af en toe 
breng Ik menaen naar Narcanon." 
Het bonnetJe voor die 250 guJden 
was er volgens hem 'even · tuuen
door cescboten'. 

Inspecteur Blenfalt.: "Daar wU Ik 
het rune wel eens over horen. Ik heb 
Groenendijk opceroepen voor een 
gesprek, en dan kan hij al.Jn com
mentaar aeven. Het ~lftat van dat 
Grlelc!e echtpaar befiehouw Ik als 
een klacht. Na de reaette van Groe
nendijk zal Ik belllulten wat Ik ver
der moet doen, maar het Is wel dui
deliJk dat het niet zulk edel medisch 
werk I&" 

ZE OOK PAGINA 9 
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Ad den Boef: wMaar eent krUl ie 
noc evm De Kuur. Dat beelnt ook 
met een tetat waar Je niet van at 
~ atWUten. De beeelelder aect: 
·oa naar De Kuur', waarna hll Je ln 
de 11cbtinl van een muur draalt.. Dt 
~doof dr.tje er dan op moehertrou
wen dr.t bll Je niet d66l' die muur 
laat lopen. at 110 lei& 

Ook t.fte uur lans; oa nar De 
Muur. Dank je. . JeUk naar De 
Muur. Dank Je. Loop naar De 
Muur. Dank Je. 

"De Aallak heeft noc noolt Iemand 
cebaald. veneteSe Ed me. In bet bil
zijn van Ed moá Je dan teem een 
aabalt pan tullen. 'Sta op!', moetje 

Mocht dr.t 110 zUil. dan bad Jo-Anft'e 
nocwet -t 'ln~t mater!Ul' 
over haar wenelopen .-UI!nt.. WIS
ten wU wet dat die 'atpener' Detl 
Boef door cSe polltie wordt aemcht? 
Dáár zUn dle closalers dus voor. 

BIJ bonafide kilnieten la hetaanlel
een van(medlache)closaleraOYel'~ 
tl!nten cebru1JtelUk. lofaar het dlxw.
bdlen van ~ uit sullte ddt
alen naar kranten la atrUd1c ~ 
het recht op prlftCJ'. Sclentoloft 
Jo-Anne kan er niet mee stu.en: 
"Dat maakt nlka uit-Jullie. dr.t 
die Den Boef wordt c-Jitf Dan 
pan wu dool' met het Olldermelt op 
jou". 
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4 ACHTERGROND 
Maand-. hMftllet ~. 
K..,..rlkl YOGI" bet CDA J'ft<l 
Bor(mall enkele 
•eom.mwdeaüe-oetenlnau• 
redaan biJ .S. sllehllnr 
Narcononln de BUlmermeer 
ID A.met.erdalll. eD la 
5l_ndscUen serieas nn plan dU 
•afklckceatnuD' voor 
verslaaldett .-oor Ce dract"n 
voor eeD •eUe s:abl.l&. 
w .. t bij dan n iet dat 
'Venlaatden en •riJwUUren 
d.te aa.aktopptD bij Nareonon .• 
linea ncta wonleD 
doorrHtaanJ na.ar de 
Selenlol017 Knlt •aa L.lton 
Hubbarcl! 0....4e~tDClenten• 
h~m hele ultlr.ertnr IDOete.D 
inlen:ren! Kortom: beeft hfJ 
het rappon V&D cte 
SektenoomDtlsak (wauvan 
hijselfnola bene 
pl&atsYervanpnd lid 111 dan 
nJet retewft' 
ll<tlulmerild, hal ........ .,. ... 
depropunmerlnr: 'Ik word 
bier stee4s oqelaJLklrer 
mee-'. 

Hoe Kamerlid 
Borgman afzag 
van subsidie 
voor de sekte 
van Hubbard· 

' Dan zal ik eerst dat sektenrapport maar 's lezen'· . ..._... ........... Kon"'"' ............ " 
dOOr BART MIOO€l8URG 

AJISTE'R.DAM • 'Prog:ram.ma.lefder' llcl Koruna 
van de at.khUnc Nuconon heet I. cUn •tuden&en er 
atp-IOPM aterdlc op WlfeRUunl met em ttal 
ongebruiJtelijk bood$d'aapp(lniiJitJe. Geen voor
,..... 'ritamlntplllm dit keu, wondH'olle wu er 
ook I'Kif pnoet, maar t~P:n at veree bdeUcn met 
e-en pau ons rune •Meswlftn, alamede ~nieuwe 
kolt*ekopJes ton ~b. 
Nou nou. Kructn de•~kn danelnckWt ...... r 
'"OOt hun uJ'-keri.nc! Nee: Me.reonoa treec ft\&&tlto 
daC hOoC bnoek.. De T'Miede JC:&tNrleden voor mt 
Chri~n Ol'moer'a.tbch Apptl Pred B<qman en 
'l'on dt KOlt h'UDr11 Zich eens l\OOC1tPtf1100nlUt 
op de hOQIW dellen van deae doomraak 00 bet. 
pbkd v&n d~ hulpvuteNne aan wniWOen. enJ& 
- d)t kan Je COCh niet een 0. AU ~~~ OU IMD 
VOOI'U',&en? 
aoraman: "Ik bfm daar mundac' ~tJa, dat. 
1clopt. Een paar maandm ~ al ben U: ~ 
btfstu\U"SSeden van dca •tlehttnr pvraard biJ l~t
lqenheid eMS tanp te komen. tft dat 11 nu Gua 
scebtvrd. Ze hadden mu \'f:rleld •n brepul.de ~ 
t.hodtte hebbtnontwtkJWd Y'OOI'hetutlck.mYan 
w~Otn. en <lat dat fm dlecU~ tDet.boae u. 
Ande~? metboden - denk aueen maar aan de -.er-. 
,W'f.tttn.a van mdhedon- bl.Ubn eeen oploeclna 
toe bitdfon. du.J Ut Mb ~M ~ me1. rracuep. 
noot I» Kot een. ultvoertalaWn tntorme~ door 
dtdiftctait•dt hfttBcJ Kor\lni•OVU bun werk• 
wiJ• en <te tuoeone cSaar acht«. 
"Ik ''lnd htt u.lt.ennat.f' lnt.enuant. moK Dt RJ
gM. Op dil moment Lt er IPI'&kt van een w&nhoc>l& 
btklet 4u.sjt mottab ltamf'llld al"' mocetUte mki
&-Jen bttiJII:en. w e bebbton er ook met ." atlf:'o 
kJd:t.t vtnlMldt ~. Hed botitnd."' 
··~ opaet van NIU'CIOnOft Ls err een'fOUCISc. ze aun 
vit v•n de nJCII<llkda'dc betrokkene \*OOJ'dclulell 

gftnoopt toen hU tnaa.ndae' op ~11: gtns- biJ 
Nareonon. 

~dm~ (lt&lden J)tf' KWt:. 
&oraman; '"Aha! Dat l$ me aiJtmaal nkt. '~11dd. 
TJa. In 110'n eem.e psprN; ca Je natuurtUk niet 
vn;aen: Zi!f, mar Ut de' boet.houclln& enm 7J~tnt 
W•t. er met al dl\-tdd 'lft'dt.r ccbew1. weec. ik dus ...... 
Vo11 4ot 9ri4 wordt bfj VOOt'bedd \.lOOf' cfuk.,..thft 
gv/tf.e"l fi«~Wonetr« 1t\d Amm.to, ~ ols <14! voor
r'04d VOlt Itd. ~k lH. Wt!p JICGT MI Gdu,t VOJI 
lftlbbc1'd op ir.. 4oft rt.'OI'dt er iJt Phtl4~lpllio VCJOt" 
vfj{f~ctg'\lldm ent"~ J)Utt/br.rldd. 
Borpnt.n: .. Ik word hter 4-iccds Oll,(duJtttcer mee 
Me«. stld ,...,. vert.Jutden wordt cfut em aeku- on. 
Oemeund! J~ De~ nat.uurtUt , .cl het 
een tn andt,-rnn.acd .. een "YI'ftmdel.n Jtrusalem 
~ ~ nu ook weer n1tt-maar Gat W15\ ik aJJemaal 

De eUtm van dt $UehUna Nan:10non blUvtn t.rou• 
•~01 f'm eroot myat.ene. V~ weet dJnada&' ver
klaatdt Konl.nr noc *~ 84.6 a>nxen&. van !)e ''er
tlla&ldm eb dch <looT twm laten bd1a.nde&eo cJean 
bUJ,-en. Maand&c 'W1Irof d&t perc:entace bUJir:ena de 
1lo"'Offeo ft.R 8orCml.n ILI iHiût naar 25. !lm 5PC» 
taeulalft dll.llnr ..n maar uerst 59,6 procent 1n 
nes lft'r'l weet tijd. maar wentebt wordt he&. nu 
clndeJUII: em.a wat mtt. die svb6J<IIt. 
Bclr'gman: "'J'a n.ee. ha. dat komt nu uUerurd ·~I 
e~ anders &e Uqen. Dat rullen 11i'e maar ~rve
tM.. ..nt miJ lS CIM!' noc niet de belfl. veJVtd. Ik 
\lln<l bet wfl rou..tr boor. want d&l zijn ~ br&ga
t.elletJea d1e lk nu Le horen k.fU8:. DL heb IUt dle 
krui&rt.ket.A.t-n tn het.euLhaoMJe.vfU&5\U.kook r.ó 
\'ftl aan mUn hoofd . .• Jt hd) el&'enliJII: net: geen 
lijd phad dat ~ nn dit 8dl:knoomm\l!.$1e 
coed ~ kaen. .0.~ -.1 ik dan eerst maa.r eena pan 
dom, en dan aal it. die tl'lltnter Kon.tnc nosmaar 
ee-"' beüm. B'rl wa&. d:le kort1ftopJes beU'tft: die 
warm lnderclaad'l)lint.tmteuw. Ve~kxtel DUr 
st& Ik nu PCL5bU ttlL Je moet ook eifMliJkoveraJ op 
kt&en ~?'' 
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VERSLAAFD? .) . 

JE~ KAN ER VANAF KOMEN! 
Narconon Is de num van een stichting zonder. winstoogmerk. Hét woord "Narconon" is een salJlentrekking_yan de woorqen 
.,non;' (niet, of de afwezigheid van) en .,narcose" (verdoving, hier ook bedoeld als bewusuijnsveranderende middelen, narcotica) 
.,Narconon" betekent dus: .,de afwezigheid van verdoving". De doelen van Narconon zijn mensen af te helpen van hun 
verslaving( en) zowellichamelijk als geestelijk zodat zij weer kunnen meed~aaien als volwaardige leden van de maatschappij, en op 
langere termijn, ~en maatschappij waarin geen mens meer de behoefte voelt om te gebruiken waardoor alle criminele 
bijverschijnselen zullen zijn opgeheven. 

Hier wordt op twee manieren aan gewerkt, namelijk door enerzijds een· afkickcentrum t~ runne~. waari~ ui~luitend vr~jw'illigers 
werken en waarin mensen vrijwillig komen afkicken en anderzijds door het geven van uttgebretde voorhchung door rruddel van 
lezingen aaÓ vooral jongeren. · •. 

Het Narconon afkickprogramma werd voor het eerst gestart in een Amer.ikaanse gevangenis, waar de veislaafde gedetineerde 
William Benitez het irutiatief nam. Hij had' het boek .,de Grondbeginselen van het Denken" van de Ameribánse ftlosoofL. Ron 
rlubbard gelezen en heeft toen in samenwerking met hem een programma opgesteld. Dat was in. 1966. Sinds die tijd is het 
programma 5terk uitgëbreid eil vervolmaakt. Niettemin slaagde van de eerste groep van 10 man 70%. Hi_erna is m~n iJl Zweden 
begorinen Narconons op te zetten. Er zijn daar nu drie Narconons die alle erkend zijn en gesubsidieerd door de lokale overheid. 

·. . . 

Verder in Europa: in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië .. Momenteel draaien er 150 Narcono.ns over de hel~ werelq. 
Het Narconon-programma ziet er als volgt uit. ~r wordt na de opname direkt met druggebruik gestopt zonder af te bouwen of van 
vervangende middelen gebruik te maken. Mensen die methadon gebruiken wordt aangeraden van tevQren af t~ b9uwen tot 
hoogstens 25 mg (methadon geeft de z.waarste afkickverschijnselen). Om de onrwenningsverschijnselen te verhelpen en de periode 
om hier doorheen te komen zo kon mogelijk te houden doen wij het volgende: a) grote hoeveelheden vitamines en mineralen 
verstrekken, b) lichumsontspannende oefeningen met de cliënt, c) extravenerende oefeningen (dit om het "malen" tegen te 
gaan). Het is erg belarlgrijk dat er tijdens de ontwenningsperiode een hechte samenwerking is tUssen de begeleider en de persoon 
die afkickt; de verslaafde en de begeleiqer samen tegen .de orirwenrungsverschijnselen. 

Het geheel staat onder toezicht van een aits. Daarna worden communicatieoefeningen gedaan. in groepjes van twee ménsen onder 
begeleiding. Het doel ervan is om iemands·vermogen te vergroten om problemen op te lossen door communicatie alleen .. Door.deze 
12 oefeningen. kan iemand bereiken dat hij in staat is iets onder ogen te zien waardoor hij dan in staat.is oorzakelijker op te ueden in 
zijn leven in plaats van te .. n~2geren". op zijn problemen en zijn omgeving. . · 

Het vo~~ende prog~-~aonderdeel is het reirûgi!lgsprogr~a. 'resteri van dru~. ~jnen •. alcohol, conse~eringsmiddelen 
enz. bliJven nameliJk 10 de verweefsels van het tichum Zltten en kunnen daar Jaren bliJven ntten en weer in werking tredcri 
waar~oor iemand zelfs "stoned' ' kan raken jaren nadat hij of zij van de drug$ af is. Daarom dus het reinigingsprogramma, met als 
doeltemands organisme schoon te maken· en te r.eirugen van alle onreinheden zoals bijvoorbeeld drugs~ · · , 

Br moet iedere dag een evenredige hpeveelheid vitamines ingenomen worden. ~ ~ordt i~ere dai buiten éen half uur hard 
gelopen om de circulatie in het hele tichum te vefgroten, en daarna wordt 2lfl tot 5 uur samen. met iemand anders in de sauna 
gezweet, om zodoende de .onzuiverheden te lozen en via de poriën uit het lichum te laten verdwijnen. Ook dit staat uiteraard 
onder i:oezicht van een .!!15· . . 

De laatste drie programmastappen hebben tot doel de schade die drugs toebrengen aan het geestelijk welzijn van het individu te 
verhelpen. · · · · 
.,De weg eruit is de weg v~ meer bewustzijn. 

Ik zou het erg vervelend vinden als er vele goeie lieden moesten leven met een geblokkeerde weg. 
Net als iedereen heb ik door de jaren heen tegenslagen gehad en ik weet wat het is. De weg eruit is de weg omhoog. 

Ik hoop dat u het haalt. Succes. Ron." (Uit ~en brief van L. Ron Hubbard aan Narconon). 
Voor meer in.formatie: Stichting Narconon Nederland, Postbus 17098 1001 JB Amsterdam. Telefoon: (020) 993925. 

r '· 
Plaatsing van ·deze advertentie· is mogelijk, gemaakt door schenkingen van mensen die het 
"Narconon" programma uit eigen ervaring van harte onders!eunen. 
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'Zie je 't voor je? Dope in 'n afkickcentrum?' 
t ï l dne aanbc,•ellnt:sbrief blijkt dat cloltkr Van Oorl JJdt ja.rea 
teleden a l h etlt. ~tan,;esloten biJ de Hkte van Jlabbal'd 
.. : 8ewnnderin«"' voor de tr"s wan Sde:n&otoi'J-rrond~&CH L Boa 
Uubb;ard, zoals het communleercD met ub ... ken 
0\ler de r6ullaten van de dubleus.e stl<:htJnr Nareon&n in de 
B iJimermcu - een 'afkiclu:co trum' van deSclentoiOI'Y Kerk 
h«rst binnen d e sekl.e zeU ooc&l wat 'fe-rcleeld.hel4. Db weer 
kickt S·U t procro tderlniliefafdank :dJ het proçamma 
vo11cn~ cJe leer van Scle.nt.oloc:y-rrondleccer L. B.on Hubbant~ 
dan w«r 80 of 78,G pro«:nt. soms 70 of 34, maar ook weJ een.f 
21,3 proc~nt. 
"Flauwekul allemaal. Hel H bte percentare a rcekiekten- ze.t 
cl"l maar met veU.e leUers in de krant - ls 0,0. En mljn n a&DII 
mac je erook bij uU.e n: ~11._4.~ Voa.46Jaar,ex~stanid.u Van 
januari tot jun.lvortc jaar Werkte hU als "YriJwUIIcer bij de 
sUchUnr, tol'prottra.mmaleJder" Ed KonlnJ en •eoordJnalrlee' 
J o:.nna KluessJen van Sc~tolor71ft bctn un 'Po&enU&I 
T rouble. SoDJ'ee' (PotenUetl Lutpak, kortwee PTS, on&.dNtea. 
Jn onu serie J e llodl N s.et Eertt Te 7Ajn VentronkeG Om AJs 
B:ulrnH...Jler Te Kunnen Gaan Wtrken (bet motto "an 
Nareonon) vandaar. de 'bocb·colld' •an Sdtotolooc Rob, cle 
enorme boetes v&n J oanna K lue-ssJe.n. het df'UICebruJk 
binnen d e sekte ztlt en de aanbenllnpbrteven •an de 
Amstudam"'t huls.am LJdy Y&n Oort. 'Hoihoi. we hebben 
w«r t"·eedulzend tuJden!., 

(10()(0AR1' M 100El8URG 

Scl'Ut.h'f' f'en soor-~ hoofdlU'ltktl on· 
drr-ck kop "Ooeit rnorge. rondtr z.or.. 
~.,. • """ u ltt'!raard een b<~.nkrekt>ning· 
nnmm('r ('BIJ vOOf'bAAt. hartelijlt 
d~r"ik1'). bt-,•et. he~ 11\AL\t.e nummer 
van nttonnogelmattg verKhijnende 
pttlodwk N«rt'(fnon.J~~euw.s ook rEn 
\'1'01\ik (ltt1)t.e·tnttn·i~•· 'dá" dt ~ 
d.aklie mocht hWben met. ed K~ 
nmg, dr programmllltldt'r van df' 
S\ioch t.imJ Nar()C)non Ntdc'rland'. 
vmar: ··v .. rtcl O\'(tr jt! w•rtt bU Nar
c:<mon." 
An\t.t.OOn1: .. V~I Wf'Tk. ~n Cttld 
(.l :u :ht).'" 
V mag: ''W3t ~"t'rwtu:ht Jt' vn.n men· 
:it'n dk bü Nareonon werten r· 
\nlwOOf'd: " 1-tt-lOtHlH>Sf'lUite ll~hU. 
.~np.l>ttkv."a.~&.mht1d. vef'l tl)d. In· 
t•t.. l!mol)llllf'U. zelC&UntdlGheid. En 

.o.•·•o•g g~ut ... l.l W.U" 

Vt>lntK ~("tt'UC'. EX·Sta.flld SJaak de 
•l:!. k111n l!etu l tC'n'11.rm"bt!~ll~·tn: 
w~ hM ook nu~t om al& <'\'1l\oi04J· 

.. K \ OJWillltJt"r OI tei'\\'OUdlg $ludt.nt. 
\J doe k 1dh1(C te kl(lf(tn ov~r de 
~··t'nto~tn dl~ biJ Narconon •'f!r~ 
.. ,. v."flnt ~word!. m1dl.'lf'n m j#' "e

.t..-ltt u •t\:dac:hen. Sck'ototoEtn d it' 
· t!> vt'~e~rrd ~n? Olf' bestaan 
u~t. I)Unt uil (IG.Cht ni~t,J. 
:ob. t'f'O Sei('ntnloo., uil Delft..~ 
·udfi-ro':i.t biJ carl:ll.. ~n «ntaaJd 

: :M•Is.ICUJt.f<otk:rdam. IJQdg-cou~·.o( 
: ·mMrt-.• uuMs..staat.voorbodv·ront· 

" tMI<'tlltOll.' l't'lof'tJ<' hanckn iemand$ 

Ex-staflid 
Narconon 
klapt uit 
de school 

• lt'haam Mf~~o·t'rktn om de aandacht 
. ~ •• dr 11mbh•rntn a.f ~ lf'k:lton. J f' 

. ·"tJt oot nov l ourl!-4.tota.<ft. vo!gtrU 
~t~U~ prmc:tve. trlal\ r ~"" 1i.lk'en 

.. :Bewttn4erlnc' voo' de tr•s vart Sel.entoiOCJ·poacllerr er L. &on 
H• r.baN, aoals het ~ommonloeftn met atb:r.lr.ken 

1wt. Jt ,.m_.t-rl.()ppPI\. RulUiut allf'· 
naai. IW't i.6 ftt"'II>'OOn ~ soort hA.n• 
loplC"I~1t•'ll · voorsc:hrdt bij d~ bodJI
<fii•I..C\'OOrvrou,.·t"n ia <latjf'nlet.a.an 
11" bors~n mag komt>n, Ctl •u« on· 
tvr-<lt" l:>\o1k • • \laAr Rob kon t.•n poten 
KoOn. t.huis. houden. Di~ zat àán 
. "att~·~ bOrstenen mlla.iiorkn.ols.<hl$ 
;,;:,, ria .... 11 op n-:-. geceV(!n m oment 
~"'f'l bvdv·oom1 m ttr \'lUl Rob. Jk 

mu;.r l:d Konln(t e n Joanna KI uK· 
oléO. c!e c:oordJnat.ri<.:e Vtl,ll Sc;it:n~ 
:o;;y biJ ,.;:~.rcunon: Ed hf't'lt. nlk.s ~ 
l.'f'ttf'Jitn, h lJ mOOt JO.rmt. (Wfl'\\1 
•ot$~m.rnii1S voor vn.gen. 'Ach ttl· 
... enr . WM htt. teen. '11J ht>bt oot 
•\'('tàl C<:M!Irnenuar op' . 
Ue vne:ndl.n va.n COr KOI"\)0.1"1\AI. êèn 
.~n dl: upr'ltlltt>n van Nnrcooon. 
<oov~ op ttn avond tnettet"$toned 
:r·l~t Pen fJ&k d.flJJe te zwu.aum in ck 
hui~lcamllr. 7~ ~ het ''oor je? 
,:"'·aaif'n mtotdove in t<tn a rltlctc:en• 
· rum: Ik naarEden Joe..nna. ·Äeh 
•u .. eh~,.. v."M h.tt ~n. 'bemoei .)t 
uf-t ,e e•gtn ~kf"n·. 
•\.I:;!:;Ctento~ bt'n Je pas foutals je 
•a::n. tW~lelen 3.án de le-er \'Qn Hul> 
' ~G&rd. of nOg 'l"r&t"r: In str\!d daarmee 
•ul.rKlelt. Dan mor,\ je 1-f/:iN dorn." 
· )I' o11un 1;ijn &:- intt>me ~tdra~s.re
· t"l'i \'1l.n S<Jtnto!OG>'o Ht"~$t&Citddllt 
•e ()Yt-rtn~t. b overg(')e,·erd un de 
~·m1n of tllurs. het l•Htme tue.ht• 

1"ollf'llte Ot> vos: "En d)t z.IJn mct. 
onh-;rlijk hOor. Op r.c.r1 wn&e: wordt. 
·r een ketr ~n bri4:f voor Joanna 
:~~t•7or~. l&fkoollt!C van 4~ Rob. lk 
"'""'., d.if' brlf'f prr or.g~luk open, en 
... "" ~~ Ik? me iOnKen vroeg ont-
•w•tlnt \' llO een ~tot' van litndui
· · ·ml r;ulfif'n dt~ llem was opgdeed. 
.. ., of t'r all)~hdt gffn f'\"8('111\g wa.s 
'~" trdft-n. HiJ heert na•nttijk een 
··•l(~'u :r.a.ft.k, du~ d~ U.i z'n la.l.lhs.w:· 
111ent al dali~n." 

:-.t~t de n •c:htins Narc:Of1on Ls ae 
SC::It-nwloi!!Y K._.rit In ~n nte\1.,.,' gat 
u1 dt nU'rkt &tdoken; dat va.n ck 
ve~laaiden. Wie van de straa.t 
wo:dt&t"PiuktOf ~f'f'rtOJ)Hn ad
'l('rlt'lltlt. moet. Of hOnderd rulden 

per dag belalt'n öf zlJn he-le u.itke-
rlnf Inleveren. f'tl wordt \'er~aens 
' 'O!gepnlC)t m« vn.ammepille•\ en 
v.·ond~Nlie (het ·relnicJng~ 
@:l"ff.mma1 tot. dil" huid rood aanloopt. 
Dan \'Olgen de t r 'J ('lNlin iJ~rouU
nl(t \\'Urn')('(' de 'Sh.lcknt' t.Un gees
klijk e''f'OWJCht mot>t. hervtn&,n. 
211)&11\. t\\'t't! uor 111.ng mt-t de ~ 
d icht dt.U>n. twf'f' uur lang "VlleKen 
~eJs?' zeggen. en .. v t\otfndeli.ik -
praten tegen een a.sbak onder toe
~ldaL TIU1 Koning Of KI\OeMÎen. 
Na ~ A.sbat votvt eSt> urur n.ur 
C lea.r van ScimtoiOQy - ttn :o;oms 
lf'v-t'nstan~~ cursus waarvaJl de lto&· 
tf'n a.J snel In <Ie Uendvirenden rul· 
<lens "'P<'n. maar dk dan ook een 
Otll'elcendt c:ar~re btlOofL Na het 
bt"relktn vtm dt>ataat van cltol' Jtan 
de s tudent namt-IUk CIOOr~"'n \ot. 
hij nfvtAu 4000.0 tw.eft bt"relltt... ten 
nh-nu - aklus de han dk:ldJng Dv
nomiés oud fhe nme Sr~lt van L. 
Ron - waarop btj voorbeeld OOk ·ood 
te ''lndtn 1l0u 21,fn". 
.. Bet 1$ nopt {l:ror alkmaal.~ aktus 
PvdA-Kamerlid Ien D:l.&es d rte •·e
k ttl gtltdm (n Htt. Pv..rool. Ztl I\'> 
\'OOrn.en~'" de mlJllSUr van j~tiwe 
te vrq.en ·of er hetzij in de .at.t'af· 
r«hldtike. ~tzU ln de fiSCAle '-'eer' 
mutn11rctcn genomen ku.nnen •'Or
df'n tefl:tn SeltntGIO(!:y/ N&r«tnon.. 
De .kkt.t ,.,.e-kt. dewtfgi!$U~'de.t. a.JsJe 
maar lnt>L~ inzeega.al. hti.O\-.:r~n 
t.JJdjc w~r prima n~etJe J&a'- Als dat 
gttn fla-.entl't't:k tnJ ts.. wil Ik wel 
t'tn$ •·ek'fl of dat tor nielo \'&11 te ma
km b'. a ldUS DG.IH . 

S,;aa'k df' V06! "Beeln \"'rtiiJUJ"krW 
Ut f!f'n fotder va.n u: onder * " 
waann vi'1JwUUgers werden 1<"
vrugd. duslk bt>.lop. Waarom?Om
dat ik zelf tolal-lou betl etwmt..om• 
dat Ik twlnU& jaa.r alcoholUt. ben 
ge-w«"M. en tttn jaar her-c>l'fl.t. ~ 
lne con $:pced heb jebru.lkt... omdat Ik 
er t~ buwtiiJiten mee heb ver
knakt. omdat mijn UX~ntje Y&n U.\ 
n~ta meer mtt IDt' te maken Wll 

~bben. o m dat lk hd O\'erl«fd heb. 
c rt orncbt. i.k het t;e\"'t'l llf'b dat ak 
""*t eOt'd ~ m<akt>n heb. zo let.~. Te-
t.>en K Oeling heb l.k mct.ceo gf"'lqd: 
met Seitntolosy wi! l k nltt.$ t.l" rna
ken hf!bben. "Net' nf'f'. n.at.uurltik 
niet '. ui t:d. ·maar I.!Nr $1.4oul we 
ook helemaal 106 van•. 
VIJf mJuu1den látèr ~\ tk echt 
\\'e", want. wot Narconon doet heelt. 
met hulpverltntng nlf't.s til"' maken. 
Allt's dr.t.alt er om Bf'1d ~n f:l'l.&(.ht, 
macht binnen Scientology, en dat 
de hf'Ut. van dt> studenten ruatlg 
dOOrgüt met $puite-n. Sltkk.tf'• en 
,;nui\'en. ink'n:s.sottr\ie n ie\. Ze Mb· 
ben ht>t zelfs ntt>t 1n dt gaten. 
l k kom er o p t't'n aond.gmidctac . .n 
lkdenk: -.'at IS dattoCh \'OOr gekrijs? 
l.o.gen t r l"'lm Jongm en een me~ 
u it R otterdam - 'putten - In een 
k.arnen)e midiJen in h u n '"Old tu.rMrJ, 
t&n oombinalle \'31'1 hevleeo kram· 
pen en psych~ vttOONA&kt door 
p"'tsc11r.g stoppen met h«<'ine zon· 
deT P:JIUUlltts te ~bruiken). 0 )t: 
twee-hadden u mu rop«nmaU'as 
gekwak t.. Het wa.s hun ftro5te cord 
turk.(>g. du$ ze lacen te gillen vJ.n de 
pUn. eeht heel llb:lvfl. ma.ar er g1ng 
nH::mAnd naar te toe. l:d en Joe.nna 
wann belden aa.n-.'t'Zig, maar llec.en 
ze hekmul aan hun lot O\'er. tót r.c 
•sa.vonds v~seu.tk beironnt:n te bra.
k f'n f'n ook blotod bt$Onn(.'ll c>p te 
geven. Joe..nna.. dte nota bene de lel
ding heeft v•n het a!klc;kctnt.rum, 
bied m de cseu.ropt.nlni sta&n: ze 
d ur1dt> n .te.t «M naar binMn. Vtf'l 
te ~~. Ed bfref\ tenmfuat.e Hans 
GroentnttUk notr: ht.~n kOn~. hun 
t(M!:nmAIIIf! art.&. Joan.na stQnd ~r op 
dat Oroc.MnciJJk daL mels,it «n l l· 
briu~puit wu geven. en CS.t <le<eO
~~ det"d oot ooe. Ik 1A1L5 daar teren. 
Gevolg wa.' M l dJ.e jongen helemaal 
nipteomdat hU géén spuit kreeg. Df' 
\'Oijf!nde- mo~n wann 21t> n&lUUf• 
lijk '"ett vertrokke-n. 
Op ~n dag wordl Jokt binnmse-
bracht.. H aar man h&d a l hondt"rd 
&u.!Mn per d.a.g t.oeat"ZZt'8:d. dua u 

h fngteh tn>"n str.nmlnS van:tkfnp ,---------------------, 
md ik goau't#.·ft t!l~'fflt 1t blt~nt'1t. ln 
zulke be1roon:Un;:tn wedt. er OOk 
openUJk door Ed en Joe.nn.a O\'f'f 
8f!Pra&L 'Da&r Zi.llm W &otd Dlee', 
zd JOOM!l, 
Juno - ook een :lcit:nt.ok>OC • ZOl• 
Joke bf'.3ele1den • . "f'lu.r op e-en VT1J· 
daanac:ht looD U. om «n uur of 
lwaeU ~o~.rconon •linnen. en dwLrZJL 
J oke hf'kmllal ln •*-fliek. blbbt' ... nd. 
Cr\ me\. ~ûlke O(Jt-:l op de rand van 
haar ~ Met .... fl pijn en moeu.e 
heb ik uit haar 11: an l'lell krijgen dat 
~nd:l deavond<':T\ oor Jtee-mal'ld n~r 
b i,) haar wu 1ft"We--~L Een dag en .en 
o&ehtdus. tkop t~.-k na.aar JuUo. 0)e 
wa& In t>en a.ncSer•tunertJe be'l.ig'f.\ln 
v rit.nd Cnrlos bc. f~eomt te ler~tt.. 
·KkJothommer. ~ ~ Ik. en 1k heb 
heen vterU.nt de 1eur uit.&eM:hopt.. 
Een PQ&I"~~o J•·~t komt Tom.ook 
St!f'ntotooe. Befl!.l k'j:tndatmelS,)e' 
dat haar rhttaon wN ultsttre<ltn. 
en dat ze een nieu•-c del moes~ hel). 
btn.. M oet Je nOdig zqgttl W@:en ie
ma.od dte al t.t.Iernaai 10 panlek Is. 
Tom heb jk ook v.·.._u~tuurd.'' 

Nieuwe aanvoer 
Kon•nr en KluM.Sin-g zorrt:tn bU 
Nan:onon \'OOr nx.-uwe WlvOt-r. Dl! 
vos: " Na.da.t u ht"fn een maand aek 
h adden Srlltld. ~ heL ~ eindelijk 
8~Ukt Rob Uit Goucta b f O.I')tft tf> 
loodsen. Rob z'n 1noeder had twet"
dulzend s:utdetl bU tit.aar CI!!$1'J6&rcl. 
Dat cctd wa.s eieenhJk be-$kmd ' 'oor 
e~tn auto. maar met. Ut>n ~eer Pt'C 
dag bellen h&dden ~ hur tO vu 
aek~ndatu ht>t.m.aararstond. lk 
Wt"et.. h l!"t nog p~ wiLDl Joonna 
kwam half JUIChend de hulskamer 
~n: 'Jio•hoi. llllC h.C"Oben r.t't"(T 

tW«dni«',ut 9\lllklt jon~Jn~l!' Na 
drie weken W'Q.." hN gNd •'lAtuurUjk 
op. wantdat caat hard met ho ndC'rd 
sul~n j)f'r dil&· Rub5 mCM!dtr b Wn 
nota bt"a~ naar d~ tathotid:e kf'rt 
In Goud&CE:$ISI.pt.tn hetft&u4r n(ll,: 
~ let.$ van vijCtie-nh<H'\derd aut· 
eten cek~en. Ka.-..sa! Rob vond h-et· 
aJ J&.ng be$t.. want Rob bltd kkker 
~nuk en.. 
Ik ut een keer &ea~n Ed: 'Al$JUteht 
ven.t&a!<k:n wtl helpert. dan moet je 
je er om te begfnnm nîet c:on:~.t.ant 
door bu.n la.t.t>:n lntuitJen ·. J 'unu die 
willen blijven gebrviken kennen W 
veel trucs. Als ,te die nJet door hebt. 
tt.n )e het " 'tl se11u0<1tn. ·wetrw,·. 
zqtEd.1Ubcnt'l'ff;l t,e wantro\I.Wig". 
Johnny, a>n venolufde, ~t toen 
keer k"S"t.'fl Ed: ·Ed. tk heb 008 tw~ 
dulU'nd a·utc&en op de alro sw.an. sa 
e'tt-n tnl!'e·. H a!, dt"nrct Ed. Mu.r drie 
mcWr vWr het. ttl rokantoor Zt>f\ 
Johnny tt>gton Ed: ' Geef mf' to\'t'n 
botlderd auldtn. i.k mot>t. ~ven ft'n 
pa~ sipreuen kOJltn". Drle meter 
voott het gt.rokantoc:>r! En €d Joeent 
hem datook nog. JOhflny koopt voor 
honder lr\l.ldcm .rmcck op Oa.rwtn· 
hoef. en u nergens met>r te bf':ieen .. 
nen. 

.:.1• .v~~ ... , ... ' k • l ,.f">.li!IO ~ .. ~ ,;ctt~lt: """ tfl.t•l• ...,...,,.,.._.,,:.., c~~ .. ,...,.c, 
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Uit d e-te unbndlnpbrtd ltlU.k.t da.t d olter van Oort d~h jiW"Cn 
CdecleD aJ beeR aanaeslote-n bU de ~lr:te van Uubbard 

'Nou·. zei Ed. 'daar ben ik WlUk Inge
lopen•. n een nov «n uur 1'\a.&r 
Johnny lopen 2l0tkf'n op Canun
hoer. 
De m«Stc 'lt"rslaalden d.le Ik ~r htb 
met"B~maalr.t. liJn Re• Wt• blij\'tn 
~bruitm zóndt.r dat..tf'mand het.ln 
Ck pt..en had. Uelo Î$ S~bt"urd dat. ~.t 
·smorgen~ met z·n drietin de deur 
ui~Ingen voor etn PMr bOOdseha.r,. 
pen en '"$ nUddags laat pL'IItn.:ttu
s tontd tf'ru&ltwturwm. ~der bood• 
schappen .. 'Ach. dit- Mobben ae,.'OOn 
lekkt-rce.,•anclel<l'. ~ei Ed d&n.1.a~je 
werr :r.ondf'r Vrt>\en. 

Als )e Yan i;d honderd guldm ~ 
k~ om boodschap))("n le doen, 
dan llC!ehtjeopde Yklt>:rbU de ka&Sa's 
V(Ul Albert. l l t\JO etn\. ef'O b0110t'Cji: 
van ~C''ter honderd guJden, da.ar· 
na d4!'t'd Je \'oor vJjnlg gutden bOOd· 
.schaPP!m. en \'OOr Ge ~rtn<k: 
vi.HUi' evlden koeht. Je nr:tJ<:k OCl 
GfUU'.ffl.hoet . Aan de lopende band 
l((.'beurdt ctat. \\"ant Ed keek de bon· 
n~ toch noou. n.a. ·Ach 8Ju.t. ;e 
moet u meer t.'O'fr<:Nwtn iCV~n". uJ
Iedan." 

Vertrekken 
Blrlnen f'n kel• maanden onhd.kbl• 
dr Dt" Vos ;Q(h van Pd1.mt.-fal 'n'Vublt 

So-.1rce (P'TS• tot. het hoop;t bettik
bare btnne-n de wc:htrethL~praak 
\'~t-n SCien\oklf:yJNa.roonon: een 
$vppre:Uivt PCT.tO'Il (SP). 
oe VM : "Oe vader van tngt-. e-en 
meit,le ult dè Uljln'ler. had honderd 
gulde.n ptr dag t.ot.oge~gd. f'OJ'l.a.T hlld 
na vier dagt•l .noc t1iet btt:tnld. Kan 
gebe-uren. Toen ln()('$t ik da.t..ml"i.Qt 
... lln Joanna W.rte'llt-n dat ze kon vu· 
trtkkf:n. ' Hij bt'töalt. vunc]aag. ~ 
wt"t"k vooruit.. en andf'rs n-~t v: 
wtg•. • 
?.eg Jc.,.:nn.•: . zei Ik teoen, ·JU komt 
toch Uit Volf'ndo.m heT 
'Ja. maar 1P3.t b~H dat. h1er rn.ee te 
makenr 
·Nqu niks, maar het Ls nog q,-el te 
ho~n. lclijk vfs~·Uf dat je d 'r bent' . 
Op ~n g~even moment bf'n Ik 
men10en ca.an Wf'IJPr&ten. Ik moest 
etn MalelS.l~r Uit Den Hua: opha
len. Ote was not.a ~~ a l \lo"ek't'tl 
dHn. maar dat Q;ll.f n ikJi: aal a:lna:-k 
"liet•• maar n~~.ar de M.unA. dat lf'· 
\•trt ook Keld op.. Apri l wa.-. d11t., de 
p riJ$ ... -a.s toen nOR \'llftltc a ulden per 
da(E. ·En ,.t"r\t"l hem maar dat de 
pnJs orn.hoof ls gepa.n naar hon. 
drrd gulden. want a.l! hij vijfh& kan 
bet.akn. kArl h-U OOk hon<St"td btUL· 
len·. zel J oanna. Verdubbelde de 
priJ$ e"en van de e:ne op de andef"t 
dac· l.k ben naar oen Haag fcp.an. 

~n heb t.eVn d~ot jonatn Rn.t@:d: ·ga 
JiJ lekker hlt'r r.oar dt sauna. maar 
kom l.n aód:u'IAI\m n.tet r..a.o\.r Na.rco
non. Je bent vee:l l'l'lftr k '4tJt.cm b1.o• 
nen dil" kork!Le ke~n ben Je tr .. ·eer 
un óe do~ ook". 
Ik ben ze ook &Mn wesbt'ltw. ~Cf 
heef\ 10 z'n kantoortje ttn trlOrmE" 
Jtaart.en.blllk met een paar hon<W'!d 
namen. adl't$$t".ll en ttltfOO!'Inurn
m(tJ'S van vtn.laalden. HOt' u dllar 
a.an zijn gekomen, u me een rudsel. 
Al$ er weer Yf"tw \'t'Niuldf'n nod~ 
zun pakken u- d1t OOk en ~taan I'A' 

beU~n. ·Kom toc.h l~kker biJ Orl~JOh. 
d &n ben Je d'r W ''~naf. \"trhui7.t'n 
hf'lptnie\. wa.nt1Je~porenj.'t?40P. Jit 
heb ttef'l wAt vtrslufdto:n u •t dat balt 
gebeld. Die hadden Ed en Joo.nn& aJ 
ziJ vo.alc aan dt IJj n tt-h <'d dal rK 
u.lleen a1 biJ het. hOn-o va.n htt '!\'OOrd 
Naroonoo t.t>gen het 11tafond vl~en. 
mtv~.r dan zellk: ' Knoo;:a ttn dmJt 10 
je o~n; laat jt nóöu orn1u1lt:~n door 
Na rconoo, e• lill"&t het \-c)ort. AJu.s'. 
en dat ~kte ik df' \'OIItt"nde. 
De ddlnlt.leve tu-ev~ k wam na vijl 
ma.t.nden toen Ut op t"f'n a,·ond m('t 
w:o paar jOnge-ns g~llig t't'n po!Jf' 
Ut. te t la.ver.tassen. Joannll 1J!St: 'En 
nu ~mk-ter jr ~ kel:lr Oj) ()OJt. J t 
hOUdt dit" jooc~n.s "an hun Ir'$ ar. 
Na f'f'n half uur ,·erp.Ck' ... n mtt ~ 
l.n het ka.ntoor\Jt. had u beslot.en 
dat. tk zou worde.tl ltsdJOril\. H et'!"! 
otfldeel allemaal. Had llC tt>kt.r ook 
d-h ic.s moouo dót'n. m aar ik u1: 
'S)uk laat 'ti eb mel sc:honeo. SJ&ak 
gaat wee·. ~n dat heb ik gll'da.an ooi<. 
"J"Wee studc:nten 7.ijn met me mttSt· 
(UU&n. v.•Mt cue haddtt\ er ook gt>· 
noec van dat au~ r n lf'defe'l"n u 
wordt '-ernagseld f'n genaaid.'" 

Botbreuken 
Oe Ar:ru>tt-rdam~· h uiM.r1."l l.ld}' \ All 
OOrti.Sf'f't'l hel"i an<lt'rc mtn.:ng: O\'(' r 
het utkic:.ll.~otrum wtÇt!'dàatt. ""0t 
ht:t nu c:hri.sttliJk gtlool Î50f n ir t. lk 
c.knk dat d~t klndertn l'l'l>t!'fr c.lc h n$ 
moeLt>n krOK•n orn U' i~t:IOven ," u>t 
zQ:in•prU'14 1n Utrteht.opt\'ndoor 
het Weter~hapl)('l ijk Instituut van 
het CDA ce-ottantseerde "Stvdrec:on· 
fttf'nUt Orugsbc:le:d'. 
VeeJ bU\'al k~ ~niet.. r.obl(;kt Utt 
het \ "f:f'S).ag van de torumdtseuss~. 
me\ uJLUm(SerinK c:lan \ 'ai\ ''OOrd• 
voerdoer K. Cunnlng V9U de sUch· 
ting ChridtiUkto Dru«S l1tttr'\)dtnl 
- N"llO'tl"")&)'•t" t .. &~ll'.tlre:: d1o: "'' 
j aren n.rUd k,·ert tt'gf'll nlt'nsen dlc.
de ' kop ln htt 13nd ~Wken· ('n nltt. 
wH!tn zi:tn d&t t.t'ltS $0ft dr..1gs ern· 
:.tlg ·her'&t'n''ervllol' vei"'OI'?.Aken. 
In dccx'mbt-r \'Ong Jur k t>uf'Ck dok· 
ter van oort Oero.rd A.. uit Bussum 
-e-en ~jange m•n met t"tn aa.nve-
l:ll')rt-n he~na.C1A'UltlnR: - COt>d voor 
het ·remiSill&~Prot;.r•mm:.· ' ' lJI) 
$c:l('l ltologY. DUU\tU vUC O'l.l.nuw-n 
w il.$ de kcurlna: acht.erde ruc . "aar· 
na de ~kW A. biJrla 20.000 e:uldfn 
:.(hal'ldltt t'M:>f'ft !lt'm AAkt. f'tl 1)081n· 
g~l I'N'Ct ttedun h tm ook nos tt'n 
,"..rsoonltJke kntnR en tf!n ~ 
t.h~k tr.l&t.en ut.sluikn kn be:).ot"\'t' 
, ._.n ~n \OOrtgang op de> Drua naar 
C!ear 
tn vrngen ovtr h.aar we:rku.amhf'. 
den\'()Of"deSf:k~. h.:l.dmtvrouw Vim 
OOn dne weken Cttleden ·wemlg !n· 
k~·. Uit een &&nt.l\1 lll.lnbt'vt
ling.sbnr-\'en d:.c- 7.ij voor Scl("ntolrll!;y 
heeft. gesc;h rew:n. bhJic. l ook waa.r
om. doktt-r v an Oort he-eft 1:1ch Ja
rf'll @:€-!eden a l lW.nR~ov-n bu de 
.~lctt van llubbard, en verteent nu 
haar ~""·erkma bu he-t inwiJ· 
din~;$rltua>l voor dt •studenu-n·. 
"'Als art.s n~ tk a l etrulrne ttJd 
l(t"bn1ilt ,-an enkele tetlVOudlge: ~ 
t .hoden. de \oueh..a.ssb\ en clt> con• 
t<Let.-._'-.,"'· om PUtl te \'f'rllc::ht.t>n •n 
\'f'rwondlngcn en 11e.kten sneller ~ 
la~ gt"ltnt"n; · aldus H f'l unbf'\..,._ 
lingsbrif'f VtUl j (U}U.ri "82. •• t>ezt 
methO<Ien W>trden door L.R. Hu.t>
bard ontwor"Jll("n en df' U"l('l)rle nch• 
ter de •neUKiden IS tt>rua: te vmdt>n 
1.n u.Jn v.·erk, Ik •naak 7.1tlf \"OOr.tl i n 
aeute ~ltuat.ies ttc.-bruik van dt COO· 
lli.C~a.SH&l. b .v. bij ten Sl1 i)~~>ODd OI 
Cf'n w-eef~lbt$Chadl.§:lnl ten gevoiRe 
Vllln <'er.$!&!( OI :j.t(l(lt. Van de touc;h· 
a.s.slSt hebt:M!n de pat1enc.en voon&l 
proft,Jt bl,) het. optrtden ,·a n pl,jn. ~ 
w~J in acu~ als chromsche s.:t.ua
tlt$. b.v. b!J ettl \'f'n.tutktng. bot · 
breuk en ook na OPtrt.l~.~ 
Overdf'/7'S\•an Hubbar-' • 7.oflbhr-t 
eommumce~n met a.:sbakJten- ugt. 
vnnOort. i:tt:'t"n ötndé'Tt'.OnRedatffr· 
de aaubf'vthne:l>bneJ· •·voor dtt~ 
tut.dt"r~ M..W.PI)tn, d~ d C' ch~ut op IY"J'1 
• I""I"J}Jrtu '"omrr twol rwn •..IJn 'R~
k i !Jk' f'\'\•nv.'lCht te her,•lndrn. 
sprt'C'k Ik bt.' ... ·oodt'nng en waard"" 
ring UIL .. 
Op \' r.\gt'n ovt>l' b.ur btl"'fWthtek 
a.l~ hursan.s In relatle tol haar lliCti· 
vl~iten aU St:lentO.I()Cc.'. ht"Cft Lldy 
van ()071. "hetu.Ude ano:oord at~ 
drir weken Kt'ledtn. namelijk dot Ik 
v.•etn1g lntt'~sse heb 1n uw vneen. 
~middAg'. 
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Vori,;e week kwam Rob lilemstra 
van de Scientolot;Y Kerk Amster
dam eens lanrs om te •praten'. 
Waarover ? "Nou gewoon, ik wU 
wel eens wat vra,en'. or we de 
werken van L. Ron llubbard dan 
niet celeun hebben. Die man 
heeft hele boekenkasten volJe
schreven over de vervuillor van 
de aarde In het alcemeen. e.n de 
toekomst van het heelal in het 
bijzonder. 

schrijft Hubbard Immersin arti
kel 18 van De Wer naar h et Ge
Juk. 

Met het atlllckeentrllm voor ver
alaalden Nareonon probeert 
SclenloiOJY In de n at Kralen
beek 6191n de Bijlmenneer In 
Amsterdam verslaarde ueltjes én 
hun uitkenneen te winnen. Zo
dra de verslaafden h un reld heb
ben I neeleverel bij 'procram.ma
leider' Ed Konlnr. worden ze vol
repropt met ll(oedkope vitamine
pillen en wonderolie. en tenslotte 
ondt.rworpen aan 'oommunlca
lle-oetenJnren' en •objectieve 
processen'. Ook vrijwUUrers wor
den rerelrecbt doorrestoord 

naar hel boordkantoor van 
Sci~ntolon aan de Nleuwe&ijds 
Voorbarpal In de hoofdstad, zo 
bleek uit een artikel twee weken 
geleden In deze kranl. 

Gevo}f: tall<ne telefoontjes, en 
een dik pak brle•·en van Sclento
loren met 'resultaten• en 'bewij,. 
zen' (waaronder een jubelende 
nrldarlnr van een Amerikaanse 
owd-Koreastrijder) die er op 
neerkomen dat Narconon en 
Scienlolot:Y 'absoluut niets' met 
elkaar te maken hebben, dal 
Narc:cmon niettemln een bonall
de lnstelllnJ Is, en dal de 'stu
denten' niet hun hde vitllerinr 
maar sl~hts 'een klein deel' 

daarvan hoeven ar te staan. 
Daarnaast maaktliet Parool 
'vrijwel reen rebrulk van Celten 
maar van meninren en vooroor
delen. Wij voelen ons daardoor 
reschaa4 en willen u hierbij vra
,;en deze aktie te staken or Nar
eonon cewoon met open vWer k 
Jemoet te treden en werkelijk 
on denode t e doen. llooc~Khtend: 
Nareonon', aldas een telerram 
woensdac. Gisteren stond er zelrs 
een &ware delqalle onder leidlnr 
van Sdentolooc Paal Rood voor 
de deur, met de mededelloc dat 
Inmiddels •een onderzoek' is be
conoen naar 'd eze hetze'. 

echter dat bijvoorbeeld h et 
Griekse echtpaar Nik os en Ellnl 
B. maar liefst duizend gulden 
voor vijr da«en behandellor 
moes t betalen aan Koninlt. Bo
vend1en blijken Narconon en 
Sclcntoloey no,; altijd ~tebrulk Ie 
maken van de beruchte E-meter 
en nor altijd dossiers aan te lee
ren van de 'studenten·. hoewel de 
Sekteneotnmlssle uil de Tweede 
Kame.r In mei heeft ll(ezecd dal 
daarmee 'belanpijke rrond rech
ten' worden aanrelast en in ce
val van recidive ee.n verbod 
wordt r~riskeerd. 

Nee, niet CelHen n~. 
Na een kwartiertJe besloot Hlem
stra met een berustende t:Hmi~Kh 
maar weer eens op te s tappen. 
'Mensen d ie oerrens In reloven 
zijn no~ meelijwekkend', Uit werkelijk onderzoek blijkt 

'Annelies :til nu In een lnrleh
Unr. Ze r;lnr; aJI~maal s temmen 
horen'. 

Narconon: 
2200mg 
vitamine 
perdag 
dOOf 8~1\T MIOOElBURG 

"l' ILOVRO - Co& Y<'tteu tijn on· 
doorsrorK!fl ijk , maar Rob Hlm\ltra 
"an di! afdellniJ JX'blk re/olftHt.t van 
~ Sde11ll>l08Y Ktrk Amst.erdam 
kan er ook wa~ van. 
·:r-.'ff wt kttl gf'ltoMn stuur<le Rfty 
\':UI Sp;&andonk uil Tilburg - t.wn 
MI Ortdt:r behancklin{l V<\n ' pro
v,r.t.mm.a!('t<ltr' &d Konlnlt van dit 
:.lichtm1 N'&rconon '" Anu"..rdam
~ bc-itf naar Het Parool Cl&t Mt 
allemaal bt$t ~~rel rnf't\'&lt met Cllt 
afkiclte,:!fntrum lfet allckktn wa.s 
'b<nrt~n t•·f<' ~· CdleUrd,. Mt 
·~~o~ctnppqraP'U'l'lt. b OOic ont· 
<tdk'nd J()t(!", de' ~tf\l'ftUllatn dotn 
tor •pract!tic; •tTk', ~tonom· - tt vlnd 
m iJn ct:d f''C C.otd bP.A.Wd b1J Na.rco-
oon " 
&n •f'ft ta:.u piL\ arrh'ftf'<tt 4W' 
br.('f bd « ktanL """"een bf814'"" 
dtnd ~ ''tUl HttmUra waa.nn 
I liJ l.rQ(4 • US.t op ha bijfaandlt 'l'e
wl~l \"a.'"1 hrt S.At'f.OnOnPI'Cir&m
uaa:. 
Rnr 1'1n 8ou.ndonk ta inm.K1dtb 
Y>ffr Lhua5ln n.lbUtJ. f'n q1. "'OU 
IS raat. Ik htb ebt tlritl lndftdU4 
aan flf't Pan.d Cf'l&du•'ft\. omdat 
1k n tlu.t bU '"had td. OI Koni.na 
~ hfom 1"'0T rnij op de poM. clcJirn. 
lo&at dlf' heef&. hnn du.& tmnd1,11t 
rem u.n Hk:aw;tra Cttt'tn. Wa.t 
atOm Zlf'l. oa:antda&r hebbm 1t \cSftl 
miJ n1b v&n ~d. Mu.r waar• 
ómt' 

po~~ t't'.:it t\~ la;;~!> d; ~.;;;fv&;; 
de Sel~.n.MOif Kt>t'k n'!Qe\, ~kl J1t 
,-oor dat 1.0 n ~~ tiCSfont an totn \1a.q 
,.a,n ,·~ntand.'i\'f'tb\l&kTlniC u..at de 
.s<:hool ltiKJ)l. 

liny V11.n s"...nmna: (31; .lb vw.n 18 
't•pt.,•n•t:l('r Uit 21 ulc.tól.wr ondtr be• 
Jutndl'l lt\fC ~~ ... ·tt~l- bU N~areonon. 
"'t»dr w.rn tf'f\11' nr"aar haardrk' klll• 
c1NYI1., t'll 1$ lll'l~tt'U ~Ç<IP! 

Vcrboden 
t<~::sy ' ·-oe ik da t t.e dl\nk('n hl'b llt'fl 
Na.n;uouu u v.'tt'l 1k nif' t. n1aar l11at tk 
<hl ·~t:t>n Ik had 1111 Hn pcanr kH'r 
,:('I)I'IJ~rd \ '1\1) <tr h4'ro\rw ar ~ kOo 
me-n. \'onv, jlllar hrb l'lt , n t'd4t tk f'('ft 
l\lo'"rhn~ had ~rkiTtJ,Cil. )'~US (Ir!~ 
m:aaudtn Iu hl!~ 1'if>kf•nh ul$ 1(f'lttren, 
,.n (!.Urna bt1ton ik "r toeh wH>t 
mt'f Oll k.~rw!ldrlk Nwdnwtalh: 
\all t!t'"-t(d van ~e. Nu m()NI\ .. n 1J'IU 

•k«ht 'a" Mf'7.f'H 1n.:nt llc l'ltbJI"f'n 
... u• n)t'ltt t't\'n W (l:htl $t.f'lf'n voor 
nfn kmdt'ren t.n cW •uratrrr.lu'kC. 
~run~ tk'llk Ik ~t htt n~ ooli .. cl 
Cfl ('o•n :andt>rt' manlt't "''" tt'lukl 
llf'C L._ tnl.llSCh1t'n •nftr m iJn ~~c~n 
,,.rdlll"n.'k Kt'•n11t dln d~ •an 
!ló.arc:onon.-

Ot Somto:ot;y K t r'lc tn dOdi\C'IOJt
Ck-n'lf'f'JHng Narconon ac:hmdKl 
·t .,. brl~n.cf\1'-"" tc-rondf1'rthLf'n dt 
,MJIW'ki,~COd-'Cbit'Nt~ndt:«~ 
dttmu: un de' P':~\lkt Sn.-tuo
;o.ltotr•. Oat tor.Ciuektrdt dit &ditorn· 
.-ot~:rr.L~urtt.ltT'IIif'fdtK.atnf'r•n 
,...,. IQ llW'I \'Ul<flljUt l('pUbUCft1'd 
nPf!On UP huM knuà van de 
('O.."nm~ t'W'htl~z:coh .,.~, ntl~op 

t1f' cbi.'Wft dit" dr: <c"itW' aanbt ~r 
.arA' '!l:.ttól'n!l'n', rn op hl'\ ttbruUII: 
, 1m dit' ~Ot p;,..rrwc.tr .. 'ftft 
u~e>li'UIIV'nt Cl.&t nch qua pn.ndpe 
r~n -.~ttltrn~ fu r-.clamen.loef'l ondltr· 
"('fw1rdt \"an «""n lilov~W*"· 
~tJdl;.pn Sc:.mto:CCJ' ~ NaT('I)nC)n 
11!<1 bt-rf'Jd bltjkfft cbattn '~nde
nr& u• twell;~tn. dan 'lii)U dit vrt.a« 
twruwon .. -orden ~:.eld ot .zu daa,.. 
m~ mtt banntn dt- 'lro'f'U~J,;Itt ~.tr
rm-r: ,·an «.te \'ll':t~n R!'t.h~~n100n 
/.00\':l.l!n"l' . 
Hf'bbl-n Ntrconon m SdcnWkJCy 
r..c-h lf't.S a.ar.~ftroktf'n \ '&n d'~ 1\a,.. 
e1t conclw..ie? 

R~,_· ' 'llli 8l'f1And0nk: aoat ~M!.nto-
1~)' ' 'n NarMnon mur biU\'en onl-

~~:k~n" :~ ~~~ "::L~~~~· 
11au ..... .... ·:mt u hf'bbf>n all~ mM. ~•· 
l;,a.Ar ""'nt"k~n tmu: a.vnnd komt t r 
•""llSCtt-rl tolool( langs.. m~tAII& d~t 
• lto.MIII~ W l\t ~iJ t,~rC(:t~ bi,18Cit"Ul0-o 
hAl:)' b •'ftt. Ik nie-t. ma.ar 1:1: b \\'fl 
I KIOQ: 7.(' :t.1t \'lAk hl Aultrtlt~ f11 
\!aaL ook ~f"lrnaliR n111ar KoprnJt&• 
~··u: <ta1.r ,,,L tw.•L hcX>fdk~\(A)Ot van 
:O:a'K"II\Oiot!)' \ 'OOt Europa.~ ll"P ook 
~·n:ok m<"t nlt't ooll«ttt. "'""' t'f 
\ \Vrdt z.ekt'r t 'A·t'f: wt dt1~ k '-"tr- prr 
.n"'l. Kf!t'Oil~clftrd Jo de Uijlrnt!f'. 
L.r.ll ht>b 1k rmu&r t-t'u kt'tt nM't'Vf:l<t-
Ut'n mur dat IS nwl l~k. ·~r zt 
.~ilrmaal ma&rt'f'n O't~'. en dat 
~: opmtorkmgton k rUl )t <lkn '
·wrt"n. Of'! ·t-;a.n:onon ? t)t.t lS \oef• 
stwnt.o:.ottY" BAM!. :"OQltn 'llt dt 
t»ur- diCht. Ma.a.t f'f •Ordt t.uch 

' De voordeur in, 

betalen, en weer 
de achterdeur uit' 

AMSTt:KUAMI ATH ENE - Nik~ 
(3t) "n P.llnl Cll) R.. tijn 'nmldde-b 
•eer ._..,.., In Ork.ll.~nl•.nd. "Nid 
afaekid't nee," u.rt Nlk-. ••maar 
In tolaal .,r.J M.b ,.... daia.end lUl· 
tien U~hl~r. H tt •u.du.rbij Narco
non e-c:hl de veorclleu.r IA, kt•.l~. en 
onl'lllddellijk de adl&ndtllr •·e·u 
....aL Maar ""'' f':rtSk was net~ die 
1W"t.. Dit hfl-(1. on• •kt er~d~nocbt. 

NOTA 

=L~a .::n ~e:: .. ~: =.:: ~-------,.-.. ""' 
upUH •u en.s hotel "" afl:ek'lud 
bU dat Nwcoaon. Daar ~ke-nde hiJ 
Ut pt•..-n. ...,.., .Oa\kr boonll-etjr. 
tb.t a \ftU bij cl a alk•:aalzwvt in 
.On uk. Uat i• peo arll M«r. da.t 
bft'ntlanr"". 

NI kol eo lllnl IJ. tUil 'l<rnlaafd un 
Mlllkn-e••elt etU ~to~ne C'D itOC'a· 

UM, eo &lal&.e• et.d a.u,.tu 6.eft 
~lnft ~ ,..,.., e.ru. hl:l 'lltqt . .t..c: 
.,..,A~ktCara aAd&t ~ 
~ pocfal[t'n al k kk kea Jo Grit
knlUAI'"'-'tDabtaU. 

Nlkec-we~aiJareau•an 
al &e ~a. \ot we -• b&Jf J_,. 
. ...... ,. ..... ftft ffka4 lid.: Mrd 
~·aa dMWrGrwnetHH.ill fa Aftukr ... 
.,.trtCt-a.J>ie ..... rew~ 
Md et~~ orrantsatJe WUI ÎC Wan.et~ 
er• paar d&«"U bn alkld : ... -. 'M' U 
n aat ~'--I"Wr4a.na.. .. ~.-!- .. .- .a. - 1 ~ ~-- ---L ... 4 .. -~ 1 - I 

gy g.L...aUI.UlK{ nog .. , ""'"'"'tKI""'Itd. l k M ... n .... t."'•~ oc1 ei 1 LUi U v :~::.::~~·;.:•.'!'.:~~ 
prn!' Dl. I kan. JO hU. 1• 1nd wc:l 
f't'ft kll•lt- '#OOT Ju.Jiie. "$ .ohond'J 

alti·~· d be~chte E rnete~ ~:~~:;.:~~~;~~z*:: - ~:~·;.~· ~~ ~:.· ;;~ •_·:.:":..~ 
d at het ee-n klloJtWtt.r ot tlt.n wa~ 
"'kcnekt llle arbUOcw1dt.n. 'Ja', ui 

&l4'totll!. ~M~~rdll " 'Al t>I)Jf!haald hwr t.cor un Clt' N !euwntjd. ... Die btkUkl bU de Org o.r te l;t'\tn. Mu.r OPt'fiU IC !LAl- d•n .,.tk.4:'r lwt't' J'kar in bt'41al hij,·~,- wur reh.n ilt bondud s u l. 
CM~ twond dftllli:: l!tp Waf he-t "'"ll; d lll dsn en lo.;st. Kotung dan .,;eLtn ~c: 1k dat. het. mun t'lgt'n dcb."er IS, nt'I!Wil', t:t-nt ht~n ztt \lof'lellbml d~n. en lil bt:n zo'n t 111t:t:«nhatf uur 
K"t.o. ''nn t.wrnua Rutete-n omdu (tr hOI:YL't!l Nuac 1nt! Jt. d~ •olttndt' da,;- dl•S 1k l.ltgil~ t r lltt'«n i.n \e bta• htk'mAAI nltt.taa.n hu.r j~«<U.n en me' Julllt bt dK c••·en•·· f.t.n bOn· 

~~~~e~l~ht~f': ;s~~~· :;:,~':; ~r-e:,~~~~';~=~~:~:!~~~ ~;!· J!~~" ~~~a~; :~.,~~~~:~ ~~~ckf,"':~ ~"~~::~'tv~~~~~rt::; i:~.!;!:~~=':::;.~:~ :r,:~! 
l~<"htlt c ultk'n ""'' nc:m~t •f'•. llOf· ~r de do61.S dt! -wol~;eode: d3Jt naar ma.al met lezen. ou ~ tJC: ht!hi'\1

', hm&lHltt'lro'tril-d~ftlllil)edctlt thtN
n~~tn tlt dät, (fl dit Y\lf wt:k~n bt-n ik drrtit'l\honderd. EndevOlf;en(kdag ma.ar1k ht'bl\ett.(J(Itlj('(lu.n. Jekan Pit! tntt hlat " Ut. ~lnn~ll. W&Lnt. 
lf'Ol.IWt•n• mMr "''1 kt"tr In het 11aar a.ch t uenhon.cterd. t:n i )[ maar ctaenlijlt btttor ~rl\ptn ,..,_, tr nlfl. la\ Ck nwn.Mn Yan Narconon haddtn 
hoofdltanwur "an &;l('n\0~)' u n :CIIkkenen$likkt:n , en murt~lkC'dll& d t . Alle'$. t;rr.at teu rl\p i)C)rt ln van <~P_r allf't ~ttiOf'V oP'tldhtt( voor." 

~~~J!~('\kw~~ckle~;;::~ ,:l.n~i ~-:':n~~v:~~~~~!~~:!::!!~ :=::~~~\~ ~~~~~ ~dv~~~~ :=~~koac=J~~·~~h~~~~ 
Nladn't'"'Yhamlntopllltn lt'allkbo." 'l'othu. no.dat ik cbtdusdne krcr , .. ·an m.Undocht .. rt~· hl!f>n btn: &.Uk mur ~t wt:td pu de mu11od;tt 

gtrotPf"n h:Ld. de CIOIUA nrhoogde !!On'ISCiagen ta.nhrb 'lán u\l.andnt. du.rop. "Ed MdaJetfdf>f'ftnbrttJt 
n.aar '2200 mtlhi{Tl\m per dq, ·rwn ~formulltrm'lfl.ndt.w~rvl)O(':ol dt\11C op mt \lltCeot"nd van; blu f 
htb ilc Cf'ZtCd;l'n nu vf'rdOm Ik het jt's nac.ht3t(lt!rcJ!lu.pt.:oe ~Jt·r:or~ nou toehktcterbiJOM Maa.r lt Wll
lanre:r. Tk had echt het a:-ev~l eb~ de munka.tft.ot.lenh.-.n· -.·el &oed df' naar mUn lunoertn, Alletn; Uil? 
unhtC:I\In\it"'"'"trd&t:hOudtn.-.·an:. dot-t.: Ik kturmc·ra~n dte de tn'tktnd dlt nu~a.ndaaaou.clen de 
ab U! nou fltn behoorlub rfd!-rt WkLers Oror:nt"nd~k tn Pun df' K.amtrk!defl 1'rtd Don;lfla.n en Ton 
haddtu ~'-en, maar nn-- ik -."fl\1 Scbtt'k O\'tt Je Mbtlm Jtma.ût.: de Ko k -wt.n het CDA bu on.c l«<mtn 
Kt"W'OOn tet\I&Jnituu.rd na.udrsau- «htlit .. J.ll kantft•ftl voon."'ltf'n k u k.to n.. en t:d xa: ·wu )I' nk"C. al~ 
r~ m~t «n bc'-dwlulu' ho\,~~ W.t ai"I<krtn t:u.r mot:.k mtt heb- Dl.wft ~t ~.n41&C: bli,Jvtn• Want j~ 

In dt ftrtlof' wk,n .-an Ot beha.nd~
lma n...,..t.tn dlf Muf.ll•nt.-.l ""n Nat'> 
c:CMWn "row ~ttl~n ti'Sn dil 
vitamll'lf'-I:S'"IJ~,...".. t •llkktn tt-n· 
~1ndll' dt nru11• 'kJrll; w nt.&k.n ••n 0. 
Yt't'llol"tlfoil4'\t!ft \"~n·, Voor hf'lO\t'
f11t' tlf"Oo:AAt h« ' Rml.klfllm)t'O
IJ$mm&' uit f'tn -.una...OO.n,_.. 
l'nl!nL Mlle --•ll.W' op wn a:trt"tn ~ 
ml"nt 1-tU van dtrur pillom Ptr cta&. 
~ MOH. tr ,1/f() vftl v-an ahkhn dal je: 
""'~""· ""*' bu.kl t n..t. ,.., 
-.bot J' 'f'f'Khnkll~rU.fk bent ftt" 
brand tn * aon BQ l!Onun~&en 
""Ofdl hrt ftPft'\--otrd WM. aeUa .-ut· 
dubf'nd mi!l.,..m per daa. maar 
dl.n t~t )(' a.t &Ut1l dr hondltfd pdkn 
Mrt hOor PIL\ dan \OIIV'n ..,. ct-I""" 
t'fl ~~W' J.&ollf1'1 vr,J. artdrn 
1le' ; worctt .. r •n f'!.ll cn'al n-nrtull 
~I()'VI v&.al." &~I RNI"J \-..n Spaan
doM. 

·Super. isor' 

;,=.·~",:~~~~~t.: ~~-ttKm~~~mUteht ::::t;= .. ~~:."rw::a::~~ 
'Ott' lrOITIC'n. O.ta~ YOOr Ot Or- f"'!n ~ rnoot:II\Jt tnf"t wantUt ha4 
pJ~d~. 110 noMlt ~ het Kort waor R"J' ,._n 8,.u.ndonk Hhtolt.maaloplt.ttkMcttf'ltllnvan 
hooff!ltamoor. Our~l.kaan<k naar h-w.a • ln.J.. ""löttooli::. All-"tt.,..t het "Wft.1rrtndt weer liM.Ib. Mau .ik 
&m~"""· ..n .500ft '"'&IKldc:W<'&.or. NartOnOn.-& nt nu 1.n etn lne1th· ht.b há Wh maar p.odaan-. 
-.m • -~ •ti eens ""'kc-n 01 U: tana 7~ «11'18 alkiiDAI ~~~mmm hl>- ··Of uc JOD\1 ftftl601\ d:m&,t, had '""' 
dr ..uthrid $pf'd:. Jt triJet dan """ 8oii'IS '-.rtlf'tddt • dt"h •'fl brwfU voor Jt &a.n oe htrotM bf&on. 
t~bllkJt.s ln)lf handm..Wflals het \'lM"Ilft'f"fnt<e:nuur ·w-aaf'Cinldot.Jir wUdfn cbtKamtt'tt!dtn ~ PAn• 
mtt~nlt. omhooc cut - ot ocn!aa.c. da.t &eeh A.rtntbe.\.t heb nc ~~o'd ft'nt tJe,·~dtl,...tWfftJrtosd&t.-iC'OQac 
dal -.""'"' Ot ruc&. pl'f'Cid- Z'.lt'!l u OI Jt: &f!'\"J"'U&d. ' llt htt:iC' a.\ftdt maar H'n ktf'f' toealM hf'f'lt nbNUn .. "Ik 
drwu.dw:.dspn:d\Ofrut'LEdbt.dt s:«r..mtr•datlktnt.l'nOC'<-'~·. ~ HfU t'IM 10t!104'Uk houden 
dlt'teSta.f~bt,lme.KIOPthet 2lt4 _.dan. -. N:ad•ta be&on a wel ma.a.r ._....,""mot· Van mUn hW5"' 
dat :e pan.ner '"'CH' de auna lOU- ft't'i6 U Uill.rd te !a.dltn m baar aru htb 11r: toen (O('t.&ne J'dJqnL 
belt•. ~-& Je moet namtfû;c: .$laap.- a.ldU$ k.t-5)' ,...." Spü.n- t>ndlllt'IOtldt'll"tl&eatkhaor', \tr1d
mrt Z'n tW'f'ttn naar dt ~:..a~ je donk. de h ... ··NOII'IOO.I\ IO"n \Qf'q)raQ ~ 
mq n,.~~ allH'ti r.a.e.r c.oe ~a.ar En met Llo p.a.l f'wt. oot nWC. JtOf!d. houOM' NWthàncf ''"'"te f'T t~t-
d~ .)0~ mn .,. • .,. Ik f't ~ toe ~~ &:L t't m.1 aJ «Y<t:n mundtn. rotrel van, JdOQI di: , ""-Ar 1~ bfertlp 
~k~trs~tUW'nuit.cta.a Daar ben ik • ·d""""' kwaAd OVtJ' nu.~l.t'wu.tvm&ld1ea.ruee.

&k rat elk~t dal a.lll!t.ft 1n dt i&W\L ~n. "''"' o.r hoort dt.&r Iw~ lt'-n "' .o co_. ~lttn. Df'n Jt 
'Htt ~rc,llr- gaa.t omi'W"'Q&'. w Rel ma.al nlt.'t tllub.. Ja', rri ns cb.n. ik mot• cll.n ka.n ,e ~, oob • -.'"'' 
'\'Olitn&mulser attAdatJPmtrDOPl kin ~r ·~ Cft')('ll'>n, maar da.t wrdc-r', lltthU-. 

" RIJ tl.r.& Nareonon rnddt h.ij de 
hdf' b.~ me-t de~' da.ar- meneer 
Kcu•i•.t-«n. hij ludeetn t ul&dat w~ 
flf' ~I Jpe<laJe- pJHe:o .ouden kt1J· 
~·1'1. e-. Ml,.t.raalwaLu en .. ._. •e 
dan na een dar of YUf h•&.nta.al oki 
aoudt.n djn, Oat P nc ons In kl.al 
dul,t.nd rutde-n ll.c.kn. honderd 
Cidden ~,. nuht PIU Dei'S40ft. Ik 
"..,nd b.d md«n aJ nJII.&. Ern bttl 
df'prlllltrtt~.dt ~-und dur. maar 
J a; wiJ bnnel'l. Me noothsterin AM
Iitet'd:alll •• "'lct.n$ • liJ arU .-as Mt 
au .. ,._, pri,.a IA ente. Dt .C Ik d it. 
d Wund rwJ_dt n ~n ltVIf'R wilde 
bclak-n.'" 

VMt ilat kdn.r iluftlhn edit,..,. 
a. wil ...-o Mn•ott..ll' Ya.n ' Pf'OC:nu
M:JJf'kH:f' 1:41 K.Miar YJUI Nare. 
ftOil. 0" ibt. deor K-iar- OAck..U.. 
Utwk ••t•urstkwi.h .slaat bod 
J't.kl Khtn •Wol ~rotYea ab 
fl.U.ft '\....., • ~di.D,&:, nu.aT 

ah 'dehat.i••'· 

Nl.kOl &.: '"MUl' Ik ,. .. ,.-nclt.- __.. 
I M lldlJk l t. dle nat MOS &Md ea 
die Mt'.nwft li.W: daar rondilk;~n -
Ik 44-:n'-: J.e-.•-'- ,..., f!n' -.sus.h lt ! 11: 
UI klt.h MijD YJ'MW:: ..... -«. ..-~ 
aaan •ec trWr. We '-OOk• JJ...-, 
,. "'" k~~J· ntet allftn , .. et. 
bed dM • •• bt-bbn\ lotS piUt.R Cebad. 
u.n llepjf! )'e("h.IIJ't o f aCI .. .n Tffder 
n lb . TC~~tn bcron il.lot K.run.c pn
blt.mr:a te tl&.l&t.n e ver kt f t.ld.. 

A lA1tf:vt.ndl>tf'ftt,.tf-docui'IW'flta.
r.ltdtt'm1 vsn r Korunklijkt' Ntdtr
l&na.t MN~h·~ tol ~ 
rtnec "a.n • Pn•rmade tKWM:PJ 1n 
Orn HM.J. "Dau u: nou ech1 IJf'CILW 
1'1"'11Jn HtTOiftl"4"n~(nf'. nlMrOOk 
hij\'OOI'bl"ttd \'atmm caan htlftna&l. 
nart U'JI" ''tttt.lh tJt~n. DAt 'fo"'rdt. 
a.fkf'brtikf'l\ doof' M I'~' ton dMnla. 
• fllf'M'.tltldttl m dt vnrw. Er • ·otdt 
dut lil etk grv•l on~lwcnl\,llc J C'bnuk 
ttf'lnMt~ V"al\ dit. tnlddtl. tn1uar 
M•rnMM lt Mtook n lt>t..-rytt"".wnd 
'·~•Ik,. hölf' ~ &Ott"' ditntn da&Je 
f"r hf'ktnlMI rood UUl v.--ordt. rJaL 
tra.n biJ ,.oor-~d tmn.iat IM<f'l'f~ 
rln~Sttti v~tOON.tik~n. n~r ja., dn1 
~ta1.teku tulhm h4.•L v.fl Shkktm • 
Jk ti'Uld hwt W•l1M'e\it ml,.brutk IUIL• 
k"-n "an dit pcoULie ~~o•~~&rtn d~ n••n
~W:n ~itl t:n." 

\~&f'n', 'Ja', ,_.,1k, -.r ... vroflk he1 
""ll\""lf"f'V':k-nlsf'f'n(-.·ft'dfo'. n.\.'Oeldf' 
menf'L!lO'n lr:tlt~ maaTdattun 
f'IIJ N'tl~l de J't'trl.s· Ms. tt:R mnle
.Mudtm iet& dot.' wa.t nN!I mag, moet 
)1'1 dat voor ~n ei&t.n bt.M.v.'il mt-:«n 
CloOJ11f"\'t!O, Ik 1-..b me H'll bt<e.Oc' UP 
Ck' v1akk' twhOtl(k>n. ma.ar ht't tlnd
rwo~ulta.At wa.t da\ ik In e-lk gf'va.l 
lt'f'n pU~n mfltr hod(!e t..t Wik "ken. 
' Wf'l('I(Wf'll dat~ kla.a.rbt'nt', -.·f'rd 
rr gt"Zt"(d • .Jt IW>rdt «ht OP htt m a· 
fJ' 'E'Me].le'n dan. Dl~ supervisor 
kr1Je ~ r~Wlt. le ~~otn. lk heb •-cl mls 
g.-vrMid 'lro'a~rotn . ·omdat Je ht'lll 
c;bn nle-t ku nL btinvlcx•dltn', werd ~r 
~~led. 'H~ Is bfou~r lllfó h(J attttn 
rnwu· je: napport(-n ltt1.t t'l'l )I" n iet 
t.il't'. Koning is ook elg~ni(Jk n1f't t1f' 
b34~ 'can Nar~non. dal i~diesupc-r

VIERT FEEST 

ftr:l.V v~o~n Rpaandt)nk: " U: br.n bf'o. 
enn nen n"t.Ct nertnhoncterd mllll
t rt.m pt'l' dU, 0!\t.t kt't'f"C l'k mf"U>en 
Al f'('U ~I rode hu•d \an. maar<J1~t 
ltOIJtl' 1\Cl ten PNLt Cb.!«'n. Dat bett-
lcl'n~ CIM Ut tle•\'r'U wu , Dat. Y.M.CI' 
lt d\l.t oo.k op het formul)tor dat Je' 
f:'l lcf' ~,·ond nKIC't \nvulkn, Dal lnr• 
mulwr worcn tlkt oaa. aamtn nvt 
anclttr" ICf'ICf"~N. optthuld door Je· 
m1to.ml """ Sl:l«<töl"WY •n .,-._lll dan 
f'IUt de ,taiJWTl'UN' UI fwot. hooJd)UJn· 

\'Uor", 

Stude:nt Van S::~aanannlt heeft a ls 
wn \'!\ft de w~tmgen het dOOr S&:.wn
~~n•er lr4&ra&nlf'if!tde ~r 
l lll(ntt'n 

" Ik had h#i b\l Na.n:onon \tm Ed 
Kt!'k,...t>n stmf'n ~t ~o .!taPI"' an· 
<krc p.tpll'f'tf'l. rntt dt' o;Mirach! hl'; 

VARA WIL VERDER 
~~.-in dezelijd rooeten be'ongen weer 

't f~gedrlois. 

mH en ''e\11"1 de V/IJ?A 
VARA w~ jo•ig is.. 

Bon ·- .",....ra,...._.a.w"" K .. 
Rlft l ..-.... llllhtDll (ÛII~ . ...... ....... 
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Jfij wiJdt: nk-l ll'tfotf' krM(.ttno 4ua 
&n~hoader41 culden. nrur daa 

~.':a~~w!~~e:::~= 
non )ud h iJ Ket.n c~ld ntet.r. ~ ao 
lt. \!i, 

" 'Mtt At- Mdro t:IJn • ·e nur - ab •• 
rnr a!W4 hufn~rr - "h\lon Wa.k r4 
l oo Cf'lun. Oaat lkt. hiJ OM wac:h
~"•''" u ... n min"kn l.a\trk• • m b.U 
t tr-Ya: fttt:l Ml seld. ONma aljn .. e 
nur htl Ctntru1 S\aliöll Ct...UI\ 
tn n y tHlt:n • ·e hirr w 'ftl', lJ•t Nllr'" 
4'yno n is natu\l.tl lJk tt.n I(OudmUn· 
(j", maar 4at Kf1atlt ll('h dur vow 
l«nt beCtlJp Ik n.kt. U.ij htdt al· 
(ttn maar laJti ·f'haurtellt voor Nu • 
conon A:öpeot.lcl, walK Jt: oH t.lll:d
t ha!llte:un. hdt dk pro• I-Jle krt..iu • 
v• n Solf'.ll !':luhcl • "c." de IUan~n dJfo M 
er aflewt:ren.. Koolnr •~ OCik k-'&. 
wan: 'W•t Utude.n we \oc'h a.or~dct' 
doklc:r C roenendUk moete:nr Ze 
• •tf'll.tn il'" t.H-1 nau• pme-.". 

Y.tn art..• a.b M)ftf'df't .. ~ .. dt &-U· 
l.oleS:Y Ktr.! UoUtr H. UrootftPa• 
di jk . l'tv-r'Uld aan d .. tmMN .... 
tz. n ploclt'tf"l u. on.cenotr ua .. 
a.ndnc kan.\ -wan dt. khfooniU•• 

.. ·C"tÓ!I\.a.mllaf' ••• Wit er.n h ..... r,. 
k. •• l ll. •• Ou~ j<ll':li.HJI"'''e..., 
• n k kl"...n . t.n 4.._n wentt )t •a.t 
~o41•t.r M« k•·a.HJJt r c...,.".n ook ! 
J iiB M:J:. Ik t..._. Jil.i-rr e«h\ . .. 
0\'"ft"'ta:v.....,,lk.,. c~..,. .... 

Pti na f't'ft ll!l.t.aU'l Of Uf'n ._...._ " 
a rb «ni.tul~ lbl ""'L,. Ja., al r-e Mt
bn.•& lil nw:n.M:n • ur Wa~ 
"' .. ~ tor ............... ... .,.. ,.. 
t~&.tn .... •· tk • t'lr H' alf.t.rld 
~-... -o ... u.r Me~Le: 
IH"l'f'• • .-...t Ut .U I"M a J-lr-..,._ 
•ordc.a. Daa.rem btb l.k eook cttqê 
ha:~ ~,-edtt n_, Hare. 
Mft. .Etll h.W jaar rdt'olk• bv1 lk 
d .. r ~ns p.-.-n.t t.,..n ftn •u 41t 
"D&Ut.nk• bet"lee. ln11).,t,J.nm .".._ 

Mnserr Ko nln& tl tot.n me twft I'C'
vnac• of u f'l.ld ••ket «ft bt.~ 
•• me konden dot.n, m-.r d a l "" 
aJir-nû.al •andtSdf'nto1ooc'lt~ tl 
h-tt.J.e o6..1 ~uc4. Ja. Ik he• • el 
l:f'ft ~roU f• l4 '#lUl •~oe Hébard MA 
dt. h'lll\.lr den han.lf':ft, m.u.r •~ 
n lb . J~ •• <wind 4&\ Hfl t.R( e 
t"lub.. d•t S4'1t.n~. 111 ben ar. lt 
•r-1 c-en:!l Al.w.htotfe:r c.-• oNic.n ., ... 
w'n inteiiiCf'nlie· Litllot ..-an sr. d "l• 
unden cuJdenll kan Jt dal IUft 
ILoskn. D~ IJa.ehn van 41lt Hwtr. 
bard ook: daar koeriJp Ik nkU "•"· 
d~l b op h« lt:!iloord~ af, ma.ar Ik 
•·lst daa,. • lllf'mfWII echt n ld a van'". 

r:n ... , d.•t honnd,Jt> kt relt: "'()llf, 
dat b. t. r ewc:n t~U~nttoor r:er.ehekn. 
Maar ik maak and~n. nooit pf'Obleo 
m#n o vt. r benn~n hMr. Ik • • mUn 
prak tijk U)C"h niet In dt' v. aac •kt~ 

I en •oor ~n p&ar honthrd a:ulden f 
T'«iu••e:ns: lk bt..n C't-t..n t wt-Hnbalf 
uur mrt tt. bt.-dc lil"' e-nt. mur lo 
tolaal wel «11 IUtr oe <wftr. Van &c .,.,. 
ren hallden v. aJ tf:ft , ...,. kec.r r e
bt.td uit Gtkknala.nd. en llat ••n 
n1f' nok I~ .. er tf:ft k•llrliH Jt.keM.,. 
Ik \""lnd dit hfil nn~lcnd heef,• 
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·maand 

erswillen 
JllStelveen 
1 hogere kosten dan 
LSisscholen. Omdat 
vrijheid van onder· 

alle basisscholen 
per leerling krijgen 
de school andere fi· 
1en moeten aanbo· 
t zulke kleine groe· 
rken. Ouders zullen 
urs moeten tasten. 
1 plaatje is nog niet 
lus Van den Berg, 
neer} '.en op een 
:ulder. Jr kind per 

ting van de school is 
Lantalleerlingen no· 
wonen binnen een 

kilometer van het 
Ook wanneer men 
lat de school vanaf 

de eerste dag door minstens 60 leer· 
lingen jonger dan 7 jaar kan worden 
bezocht of 120 leerlingen van alle 
leeftijden kan de school van start 
gaan. Volgens Van den Berg krijgt 
de school een regionaal karakter: 
,.Veel kinderen zullen uit Amster· 
dam afkomstig zijn. We hebben ge
kozen voor een gemakkelijk bereik· 
bare plaats. niet midden in de stad, 
zodat kinderen uit andere delen van 
het land ook de school kunnen be· 
zoeken." Hij verwacht dat ouders 
wel bereid zijn in pool-verband de 
kinderen over grote afstanden naar 
de school te rijden. 

Toestemming 
Toestemming van de gemeente is 

er pog niet. Wel is iemand van de 

ortmerssen ondertekent de samenwerkingsovereenkomst. 
erpleeghuis Groenelaan en de heer Levi, de scheidende 
1. 

stichting bij de afdeling onderwijs 
langs geweest om zich te oriënteren 
op de eisen. waaraan de nieuwe 
school moet voldoen. De aanvraag 
van een gesprek met onderwijswet· 
houder Piet van den Heuvel werd 
niet gehonoreerd. De stichting gaat 
voor 1 april een subsidie-aanvrage 
doen. Men hoopt in augustus 1990 
van start te kunnen gaan. 

Gemeente-woordvoerder Gerard 
Lem geeft geen waarde-oordeel 
over de wenselijkheid van de komst 
van een school met scientology-ach· 
tergrond: .. Daar hebben wij als ge· 
meente in feite ook niet veel over te 
zeggen. Voor ons geldt dat een 
school een minimum aantalleerlin
gen moet hebben en dat het onder· 
wijs aan bepaalde eisen moet vol
doen. Of men bijvoorbeeld verder 
uit de bijbel leest, dat is niet aan 
ons. Op dit moment hebben we 
trouwens nog geen aanvraag ont
vangen." 

Om de belangstelling te stimule
ren en het vereiste aantal handteke
ningen bijeen te krijgen houdt de 
Stichting Hubbard Onderwijs Ne
derland volgende week vrijdag 17 
februari een informatie-avond in 
wijkcentrum De Meent vanaf 20 
uur. De toegang is gratis. 

Jonge inbrekers 
AMSTELVEEN - Drie jongens 

één van 11 en twee van 14 jaar, ver
blijvend in Amsterdam · zijn zater· 
dag aangehouden na een inbraak in 
een woning aan Bolwerk. Het drietal 
slaagde er niet in buit te vergaren 
omdat ze werden gezien door ie· 
mand, die de politie waarschuwde. 
De elfjarige is spoedig vrijgelaten. De 
andere twee bleven tot maandag in 
het politiebureau. -----

AMSTELVEEN - In de Populie· 
renlaan is afgelopen vrijdag een bij 
een hoekwoning het cilinderslot van 
de keukendeur opengebroken. De 
daders namen een ring en geld mee. 

PEF1SONAL/A 

Ridder Andringa 
AMSTELVEEN - Na veertig jaar 

overheidsdienst is F. Andringa, me
dewerker van de dienst Openba:t:e 
Werken in Amstelveen, benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nas
sau. De onderscheiding is hem uitge· 
reikt tijdens een afscheidsbijeen· 
komst in het raadhuis. -

Afscheid V er hoef 
A:V:ISTELVEEN- J.D. Verhoef uit 

de Patrimoniumlaan. besteller van 
het hoofdpostkantoor Amstelveen, 
vierde eergisteren zijn 40-jarig jubi· 
leum bij de Posterijen. Tevens ver· 
liet hij die datum met gebruikma· 
king van de VUT het bedrijf. Afgelo· 
pen vrijdag werd hem ter gelegp
heid van zijn vertrek een rece.r;:. 
aangeboden in de recreatieruimte 
van het postkantoor aan het Binnen· 
hof. Velen maakten van de gelegen· 
heid gebruik de scheidende post
man toe te spreken en de hand te 
drukken. In 1986 was hem al een 
koninklijke onderscheiding ten deel 
gevallen, enerzijds voor zijn voor· 
treffelijk dienstbetoon, anderzijds 
voor zijn maatschappelijke betrok· 
kenbeid en zijn inzet voor de kerken 
in Amstelveen. 

Lintje voor koster 
A:VISTEL VEEN - In de Paulus· 

kerk is dinsdag afscheid genomen 
van de koster Nic. Klaasse. Najaren· 
lang te hebben gewerkt in de gere
formeerde kerk aan de Sixlaan heeft 
hij eind vorig jaar zijn werk neer 
moeten leggen. Klaasse en zijn echt
genote verhuisden naar de Linde!"' 
laan. Dinsdagmiddag reikte de bu 
gemeester aan hem de eremedaille 
in zilver uit, behorende bij de orde 
van Oranje-Nassau. · 

18 maanden voor 
cocaïnehandel 

AMSTELVEEN - Een 44-ja
rige Amstelvener is donderdag 
door de Amsterdamse recht· 
bank veroordeeld tot gevange
nisstraf van 18 maanden. De 
man kreeg de straf opgelegd 
wegens betrokkenheid bij een 
cocaïne-transactie in septem
ber vorig jaar. Officier van jus
titie mr. Wooldrik had veertien 
dagen geleden twee jaar cel
straf geëist. 

De Amsterdamse politie was hier· 
over getipt door collega's van het 
Amstelveense korps. Deze beschik
ten over informatie, die er op wees 
dat de Amstelvener bemiddelde bij 
de levering van harddrugs aan een 
Engelse koper. Om daar gegevens 
over los te krijgen werd àe telefoon 
van de man ruim zes maanden lang 
afgetapt. 

Foto: Luuk Gcsewèhr De Amstel\·ener werd op 17 sep· 
tember 1988 s:~men met drie andere 
mannen door een aanhoudingsteam 

Omdat bij een huiszoeking een 
kleine hoeveelheid hasj werd a::mge· 
troffen, die toebehoorde aan de 
man uit Amstelveen. bestrafte de 
rechtbank hem ook nog met een 
boete van 50 gulden. 

De OVo>l"ÏCTp rlr;o ,..".-,nn'n -l!~ '-· ... 
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School van sekte 
:moeilijk te weren 
Scientology plukt vruchten van oude schoolstrijd 
(Van onze onderwijsredactie) 
AMSTELVEEN - In onderwijskringen is terughoudend 
gereageerd op de plannen van aanhangers van de Sciento
logy-kerk om een eigen school te stichten. Van alle kanten 
wordt er op gewezen dat- als aan een aantal voorwaarden 
is voldaan- iedereen een school kan oprichten wanneer 50 
ouders verklaren dat zij hun kind naar die nieuwe school 
zullen sturen. 

!De Stichting Hubbard Onder
wijs, die zegt de opvoedkundige 
ideeën van de overleden leider 
van de Scientology-kerk L. Ron 
Hubbard aan te hangen, heeft 
kenbaar gemaakt in Amstelveen 
een school te willen vestigen. De 
stichting heeft nu 25 tot 30 van 
de benodigde 50 handtekenin
gen. 

Klachten 
De Scientology-kerk is vele ma
len in het nieuws geweest na 
klachten van 'leden' die zich 
door de sekte onder druk gezet 
voelden en zeiden buitengewoon 
veel te hebben moeten betalen 
voor de 'cursussen' van de kerk, 
die ook banden onderhoudt met 
het ·\fkickcentrum Narconon'. 

V01;rens PvdA-Kamerlid Jacq 
Wallag~·zijn dat vooralsnog geen 
steekho~dende redenen om de 
school ru'et te subsidiëren. "Als 
de minista van onderwijs vindt 
dat mense1l die een school willen 
oprichten '<.:!nge' ideeën hebben, 
is dat niet vëldoende. De vrijheid 
van onden..-.:~s is vooral gericht 
op grote vrijneid van de ouders. 
De overheid' zal moeten aanto
nen dat de :oogmerken van een 
school in stri.id zijn met de wet. 
Dat is de enige grond waarop een 
school kan worden geweigerd," 
aldus Wallage. 

Gevaarlijk 
Volgens h0o;!Ieraar staatsrecht 
mr drs P.W.C Akkermans van 
de Erasmusur~versiteit zou de 
overheid welli'iht iets kunnen 
ondernemen ai~ de Scientlo~
kerk de school \elf zou oprich
ten. Nu dat ge~eurt door de 
Stichti!lg . Hubb;:rd Onderwijs 
ligt dat fundamenteel anders. 
··Ais die stichün& niet zo'n verle
den heeft als de Scientology
kerk, \;'at een he:e gevaarlijke or-

ganisatie is die een spoor van ju
ridische problemen heeft achter
gelaten, kan de minister daar 
weinig tegen doen." 

Controle 
Wel wijst Akkermans er op dat 
de gemeente waar de school ge
vestigd moet worden, gehouden 
is de handtekeningen op 'echt
heid' te onderzoeken. 

"Als een ouder een kind op 
een school heeft en om de hoek 
.die nieuwe school komt, waar
door de andere school wellicht te 
weinig leerlingen overhoudt en 
dreigt te worden opgeheven, kan 
zo'n ouder de gemeente er op 
wijzen dat de handtekeningen 
moeten worden getoetst," aldus 
Akkermans. 

Verder is er weinig mogelijk 
om de oprichting en subsidiëring 
van de Scientology-school tegen 
te gaan. "De stichting moet zich 
aansluiten bij een deelplanorga
nisatie. Als die weigert de stich
ting te accepteren, kan de school 
een kort geding aanspannen. De 
kans is groot dat zo'n kort geding 
wordt gewonnen," denkt Akker
mans. 

In zijn ogen is inhoudelijke 
toetsing van het onderwijs niet 
mogelijk, omdat dat in. strijd is 
met de vrijheid van onden~ijs. 
"De school moet natuurlijk wel 
alle lessen op het juiste moment 
geven, maar verder kan de over
heid weinig doen. Hoogstens kan 
de inspectie voor het onden\ijs. 
die over allerlei details - waar de 
onderwijswetgeving van is ver
geven- kan vallen, er op worden 
afgestuurd." 

Dat praktisch iedereen die de 
bewuste 50 handtekeningen 
heeft, een school kan stichten en 
ook subsidie krijgt, is volgens 
1\kkermans goed verklaarbaar 
omdat de vrijheid van onderwijs 
en de financiële gelijkstelling 
van openbare en bijzondere 
scholen is ontstaan in de jaren 
tv. in tig. 

"De vrijheid van onderwijs 
stamt uit de tijd dat de Neder
landse samenleving er één was 
van stabiele verhoudingen tus
sen de verschillende richtingen," 
aldus Akkermans. 



~·~;MEENTE EN VERENIGING BIJZONDERE SCHOLEN LIGGEN DWARS 

.·Plan voor Scientology-school 
,'in Am..~!~I,reen stuit op verzet 

Van onze verslaggeefster Vorigjaar november kwam de bewe- hebben vanwege het geringe aantal 
AMSTELVEEN- De Stichting Hub- ling opnieuw in bet nieuws. Toen wer- handtekeningen. 

bard Onderwijs, die nauw verbonden is den de kopstukken van de beweging, Ontwikk~choloog G. Kohn
met de Scientology Olurch., wordt niet onder wie de opvolger van Bubbard stamm uit Amsterdam wil het grond
toegelaten tot de Vereni&ing Bijzonde- commodoreHerbertjentzSCb.,inSpanje recht om scholen te lewmen oprichten 
re Scholen (VBS). Een aanvraag daar· fonneel beschuldigd van belastingfrau- niet aantasten, maar zou zelf zijn kinde
YOOr van de stichting is deze week door de., oplichting en Yrijheidsberoving. In ren niet op de school van de Stichting 
de VBS afgewezen. De ltichting, ge- 1980 werd de Scientology Churcb ook Hubbard Onderwijs doen. Hij denkt dat 
DOellid aaar de p-oodlegger van de in Nederland beschuldigd van belasting- , de Scientology Churcb invloed zal heb
Scientology Church R. Hubbard., wil ontduiking. Volgens de belastinginspec- ben op de school ,.Alles wat met de 
een hasisschool oprichten in Amstel- tie had de organisatie een belasting- Scientology Churcb te maken heeft. 
veen. schuld van zes miljoen.. Door een boete 'rind ik onzin. De beweging heeft een 

De gemeente Amstelveen heeft in- werd dat bedrag verhoogd tot ongeveer paar lelijke autoritaire trelc;jes", aldus 
middels besloten dat de stichting geen tien miljoen gulden. Kohnstamm. . 
informatie-avond mag houden in zalen 
die door de gemeente worden gefinan
cierd. De Scientology Church komt ge
regeld negatief in het nieuws. Aange
zien de stichting met deze organisatie 
een band heeft. is in Amstelveen ru
moer ontstaan over de school die de 
stichting in de gemeente wil oprichten. 
""e gemeente wil geen aanleidi.ng geven 

• nog meer beroering. 
Oe Stichting Hubbard Onderwijs 

..noet wel bij de VBS zijn aangesloten. 
wil zij gebruik kunnen maken van de 

~ diensten van een commissie van beroep 
voor het personeel, of in aanmerking 
kunnen komen voor een waarborgsom 
voor de school. De weigering van bet 
VBS maakt het heel moeilijk voor de 
Stichting Hubbard Onderwijs een basis
school te stichten in Amstelveen. 

De VBS wil niet vertellen wat de re
denen voor de weigering zijn geweest, 
omdat de Stichting Hubbard Onderwijs 
daarvan nog op de hoogte moet worden 
gesteld. De VBS had advies gevraagd 
aan drs T. Wineveen., die in 1984 als 
griffier van de Tweede Kamer een rap-
port voor de Kamer heeft samengesteld~ 
over (zogenaamde) religieuze bewegin-
gen. Omdat Witteveen te weinig weet 
over de Stichting Hubbard Onderwijs, 
wilde bij niet direct een advies geven, 
maar wel een mening: ,,Mijn mening is 
"'egatief uitgevallen. Ik ben toch bang 
.at de ideeên van de Scientology i 
1urch te overheersend iD het lespro

l ~ aanwezig zullen zijn." 
' De Scientology Church staat bekend 
om haar cursussen ter verbetering van 
de persoonlijkheid, waarvoor een aan
zienlijk bedrag moet worden neerge
teld. Deze cursussen worden door velen 
als ~ersenspoelin&en betiteld. 

Handtekeningen Nifeau 
Voor het oprichten van de basisschool 

in Amstelveen heeft de Stichting Hub
bard Onderwijs minstens vijftig handte
keningen nodig van ouders die hun 
kind op de school zouden willen hebben. 
'Deze handtekeningen moeten vóór 
1 april binnen zijn bij de gemeente Am
stelveen. De stichting beeft nu zo'n der

. tig handtekeningen, alle van leden van 
de ScientologyChurch. 

Voorzitter N. van den Berg van de 
Stichting Hubbard Onderwijs meent dat 
het niveau van het huidige basisonder
wijs steeds lager wordt. Hij wijt dat aan 
onvoldoende beheersing van de stof. 

De gemeente heeft nog geen gesprek 
met de stichting gehad over de beoogde 
basisschooL Een woordvoerder van de 
gemeente noemt bet voorlopig niet zin
vol om een gesprek met de stichting te 

Volgens de Hubbard-methode mogen 
de kinderen pas een stapje verder in het 
onderwijs als ze de op te nemen stof 
volledig beheersen. Voor kinderen die 
niet goed meekomen, moet er een spe
ciale afdeling op de school komen. Het 
geleerde moet zo vaak mogelijk in prak
tijk worden gebracht. .,Over de natuur 
praten, betekent ook de natuur in", 
aldus Van den Berg. 

Kamer wil ruimere 
wet openbaarhe~d · 
(Van onze politieke redactie) P~l 1r.2.. <)_J 
DEN HAAG -Een kamermeerderheid van PvdA en VVD 
wil dat de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) voor de 
hele overheid moet gelden. 

Volgens het kabinetsvoorstel om 
de WOB te veranderen kan de 
regering door een Algemene 
Maatregel van Bestuur zelfbepa
len of bijvoorbeeld de Tweede 
Kamer, de Raad van State en de 
rechterlijke macht onder de wet 
vallen. Vanochtend besprak de 

' Tweede Kamer. een herziening 
van de WOB, die onder meer in
houdt, dat allerlei openbaar
heicisregelingen onder de WOB 

··pan vallen. 
I De PvdA-er Stofrelen vond 
: het verder noodzakelijk dat er 
gewerkt wordt aan een verbete
ring van de mentaliteit van de 
bestuurders en hun ambtenaren: 
·een mentaliteit die nu allerminst 
~p openheid gericht is. "Want 
,wat is de betekenis van de doel
-.t,elling van de wet als de menta
hteit ontbreekt om een actief 

overheidsvoorlichtingsbeleid te 
voeren," zo vroeg hij zich af. 
Staffelen zou hetjammer vinden 
als het functioneren van de WOB 
los zou staan van de overige wet· 
ge ving. 

Wiebenga meende dat het 
voorlichtingsstelsel wringt bij 
kabinetsformaties. In 1986 moest 
premier Lubbers, via een uit· 
spraak van de Raad van State, 
gedwongen worden de honder· 
den wijzigingsvoorstellen van de 
Tweede-Kamerfracties van CDA 
en VVD op het ontwerp-regeer· 
akkoord openbaar te maken. 
Eerder was de Kamer die zelfde 
informatie ontzegd. Zowel Wie· 
benga als de D66-er Kohnstamm 
vroegen waarom het kabinet 
geen voorlichtingsstatuut wilde 
invoeren, zoals dat bij de ge· 
meente Amsterdam bestaat. 



Sticht~'~rsrss*ëfit~J·~ 
leidt tot verdeeldheid

1 

in Scientology Chur~h 
Van onze verslaggeefster 

AMSTERDAM - Binnen de Scien· 
tology Church is onenigheid ontstaan 
over de oprichting van een basisschool 
in Amstelveen. De Stichting Hubbard 
Onderwijs, die bestaat uit een · aantal 
leden van de Scientology Church, wilde 
een lagere school in deze gemeente op· 
richten. De ScientologyChurch twijfelt 
aan de haalbaarheid van zo'n school op 
de korte termijn. · 

Marie-josé Vos, voorlichtster van äe 
ScientologyChurch, vindt dat de Stich· 
ting Hubbard Onderwijs een paar fou· 
ten beeft gemaakt. .,De stichting heèft 
op een doordrammerige manier gepro
beerd de school door te zetten. jammer 
genoeg zijn wij daar te laat achtergeko
men", aldus Vos. Volgens haar heeft de 
Stichting een "botte bijl" gebruikt in 
'laar ijver een Hubbard·school op te zet· 
.en. : 

Wat haar vooral bevreemdt is dat 
N. van den Berg. voorzitter van <Ie 
Stichting Hubbard Onderwijs, heeft 
ontkend dat de school iets te maken zou 
hebben met de Scientology Churi:h. 
Vos:·"Hubbard was de grondlegger van 
de Scientology Church. Hubbbard .en 
Scientology zijn één." 

De Scientology Church wil eerst be· 
kijken of er belangstelling bestaat voor 
de Hubbard-onderwijsmethode in Ne· 
derland, en dan pas gaan denken aan 
een basisschool. Bovendien betwijfelt 
Vos of de benodigde vijftig handteke
ningen voor de school worden gehaald. 

Sci~~"~ ~ 
twijfelt t. 
over school · · 

·~. 

AMSTELVEEN - Binnen d~: 
Scientology-kerk bestaat twijfel 
over de haalbaarheid van een ei
gen school in Amstelveen. _ 

De Stichting Hubbard Onder!"" 
wijs, die nauw met de ScientoiO: 
gy Kerk is verweven, wil in Am'! 
stelveen een basisschool siich~ 
ten. Voor 1 april moeten bij de 
gemeente de namen van 50 ou~ 
ders die verklaren dat hun kind 
de school zal bezoeken worden 
ingediend. Het zou d'e eerste 
'scientology-school' in Neder~ .' 
land worden. · •' : 

Woordvoerster Marie-José Vos 
van de Scïento1ogy Kerk: ·'Die Si) : 
leerlingen halen we helemaal: 
niet. Ik ben er niet zo'n voorst.an~: 
der van dat die school wordt,_ 
doorgedrukt. Dat had veel gelei:. 
delijker moeten gebeuren. De: 
Scientology Kerk heen met dit 
project een fout gemaakt." De 
Scientology Kerk is niet tevr,è-"~ 
den over de psychologische leer.:• 
methode in het gewone onder
wijs. "De kinderen zijn niet echF 
gelukkig," aldus Vos. Daarente~. 
gen gaan kinderen dankzij de 
Hubbard-methode graag naar 
een 'Scientology-school'. 

<~~.c;~~:~-·~~~,~~::-'~:-r~:::_:_-·.::_._~-.:. ·~~ .. =.~. ';;_:::··.;-.,~.;.·.}7_?"~',7.';"7.·~-T '~~~~-':. ·.:·'7,y '" · ~.:·7;--":·-· ·.----,· ·:·:; · ·· ·-·· 
. __ ·:_~.:.:~:{:::: -~:.- ·.... · . -· :_·. . ... -·· .. . . . -::· . ··-._;···· · . . .. ... ... 
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-~sc-hool Robhard f 

~9g niet rond 
Fil}anciering ministerie knelpunt 
(Van onze onderwijsredactie) 
AMSTELVEEN - Het staat nog lang niet vast dat er in 
Amstelveen een basisschool komt van de Stichting Hub
bard Onderwijs, die is gelieerd aan de Scientology-kerk. \ 
Vooral de weg die moet worden bewandeld om fmancie- < 

ring van de school door het ministerie van onderwijs en I 
wetenschappen te krijgen, kan een doodlopende weg blij- .i 
ken te zijn. 
De oprichting van de school is 
minder problematisch. De ge
meente Amstelveen, waar de 
stichting de school wil vestigen, 
moet de school op het scholen
plan zetten. Daarbij onderwerpt 
zij de prognoses van de leerlin
gentallen aan een onderzoek. 
Bovendien kijkt de gemeente 
naar het 'voedingsgebied' van de 
school. 

Als de gemeenteraad van me
ning is dat te veel van de leerlin
gen uit andere plaatsen afkom
stig zijn, kan hij op die grond 
weigeren de school op het scho
lenplan te zetten. Dat scholen
plan moet overigens ook door GS 
en het ministerie worden goed
gekew-d. 

Meer ruimte 
Volgens Anna van Baarsen van 

, de Stichfm-g Hu6bara: Onderwijs 
is het merendeel van de ouders 
die hun handtekening hebben 

gezet afkomstig uit Amsterdam. 
"Maar wij hebben gekozen voor 
Amstelveen, omdat daar wat 
meer ruimte is. Dan kunnen we 
met de leerlingen het bos in en er 
is ruimte voor schooltuintjes," al
dus Van Baarsen, die nu al in ~t 
onderwijs werkt_:_l!n_ leraar zal 
worden- op de op te richten 
schocl. 

Voor de bekostiging van de 
school moet de Stichting Hub
bard Onderwijs zich aansluiten 
bij een commissie van beroep 
voor het personeel en bij een or
ganisatie die borg staat voor de 
uitgaven. Dat kan echter alleen 
via lidmaatschap van één van de 
'deelplanorganisaties' voor het 
bijzondere onderwijs. 

Gecharmeerd 
Volgens een woordvoerder van 
een van de organisaties is men 
wel gecharmeerd van de pedago
gische uitgangspunten ·van de 
nieuwe school. Wel bestrijdt hij 
dat die afkomstig zijn van de lei
der van de Scientology-kerk, L. 
Ron Hubbard. "Ze lijken op pe
dagogische uitgangspunten die 
ook wel op andere scholen wor
den gebruikt." 

De 'deelplanorganisatie' on
derzoekt momenteel of de Stich
ting Hubbard Onderwijs als lid 
wordt geaccepteerd. "Er is na
tuw-lijk een hoop informatie, die 
ik niet-wetenschappelijk zou wil
len noemen, laante-artikelen en 
dergelijke van mensen die zich 
door de Scientology-kerk bena
deeeld voelen. Maar wij kijken 
vooral naar het onderzoek dat in 
'81 in opdracht van WVC is ge-
maakt." · 

Knelpunten 
"Daarin worden twee knelpun
ten genoemd bij de Scientology
kerk: de Scientologykerk zou de 
individue).e vriiheid van d_e_];u,u-
ger wellicht aantasten en er is 
kritiek op de manier waarop men 
mensen tot de beweging wil 
brengen. "Maar dat zijn gege
vens uit 1981, wellicht is er nu 
wat veranderd." 

. \ 
... 



Scientology wil 
naar Amstelveen 

Beroering 
overplan 
school 
vansekte 
(Van onze onderwijsredactie) 
A.t\1STEL VEEN - Er komt een 
'scientology-school' in Amstel
veen. Dat is althans het voorne
men van de Stichting Hubbard 
Onderwijs, die gelieerd is aan de 
Scientology-kerk. De kerk is her
haaldelijk in het nieuws, doordat 
mensen hun beklag doen over de 
dure cursussen voor peroonslijk
heidsontwikkeling en door peri
kelen met de financiën. 

Volgens bestuurslid Anna \·an 
Baarsen van de Stichting Hub
bard Onderwijs moet de school 
in augustus 1990 van start gaan. 
Woordvoerder Gerard Lems van 
de gemeente Amstelveen ziet dat 
nog niet gebeuren. "De school 
moet eerst door de gemeente op 
het scholenplan worden gezet. 
Dat moet voor 1 april zijn ge
beurd. Het college van b. en w., 
de raadscommissie onderwijs en 
de gemeenteraad moeten zich 
over de zaak uitspreken. Maar de 
nodige informatie aan de ge
meente is er nog niet." 

Het belangrijkste daarbij is een 
lijst met handtekeningen van ou
ders die verklaren hun kind op 
de nieuwe school te zullen doen. 

\ Dat moeten er minstens vijftig 
zijn. Volgens mevrouw Van 
Baarsen zijn er nu 25 tot 30 hand
tekeningen. Op vrijdag 17 febru
ari wordt daarom een informatie
avond gehouçlen. Het centrum 
waar de avond gehouden zou 
worden heeft echter al laten we
ten geen prijs te stellen op de 
aanwezigheid van de scientolo
gy-anhangers. 



GEMEENTE EN VERENIGING BIJZONDERE SCHOLEN LIGGEN DWARS 

Plan voor Scientology-school 
~n Amstelveen stuit op verzet 

re Scbolm (VBS). EeD aanvrua daar
voor vm de sticbtiaaia deleweek door 
de VBS ~ De ltk:bdn&. &e
DOeiDd DUr de poadleger ftD de 
Sdeutoloty Own:b R. Bubbud, wil 
een t-ie;IIOOI ~ in AmlteJ
yeen. 

De gemeente Amstelveen beeft in
micldeJs besloten clat de sdcbtin& &eeD 
informatie.avond 1D11 houden in zalen 

Vona jaar november kwam de bewe
• opnieuw in het nieuws. Toen wer
en de kopstukken van de beweaiu&. 

onder wie de opvolger van Hubbard 
commodore HerbertJentzach. in SpaiQe 
formeel beschulclild van belastingfrau
de. oplicbtin& en vrijbeidsbero\rin&. In 
1980 werd de Scientolos,y Church ook 
in Nederland beschuldild van belastin&
ontduiJdn&. Volgenade beJastinsjmspec
tie had de orpnisatie een belasting
schuld van :ra miljoen. Door een boete 
werd dat beclra& verhoo&d tot onpyeer 
tien miJjoen guldeo. 

die door de pmeente worden &efinan- u __ .. k • 
derd. De ScientoiOSY Church komt ce- .nauute eamgea 
regelcl neptiel in bet nieuws. Aanp- Voor bet Oprichten van de basisschool 
zien de stichtin& met deze orpnjsatie in Amstelveen beeft de Stichtin& HIJb. 
· r : band heeft. is in Amstelveen ru- bard Onderwijs minstens yjjftia bandte-

t ontstaan over de school die de kenineen ~ van ouders die hun 
.:IUchtin& in de gemeen~ wil oprichten. . kind op de schoolzouden willen hebben. 
De gemeente wil pen aanleicUq geven Deze haDdtekenlnpn moeten vóór 
tot noc meer beroerin&. 1 april biDDen zijn bij de ~te Am-

Dè Stichting Hubbard Onderwijs stelvC!IeiL De stic:htin& heèftiftf1iiS"llëëëF
moet wel bij de VBS zijn aaqesloten, ili'liill4tekeninpn, alle van leden van 
wil zij gebruik kunnen maken van de de Scientolos,y Church. 
diensten van een commissie van beroep · De pmeente heeft DOl pen eesprek 
voor bet personeel, of in aanmerkina met èle stichtin& gehad over de beooccle 
kunnen komen voor een waarborpom buisachoot Een woordvoerder van de 
voor de school De weiprina van het pmeente noemt bet voorlopig niet zin
VBS maakt· bet heel moeilijk voor de . vol om een gesprek met de stichting te 
Stichting Hubbard Onderwijs een.,._. 
school te stichten in Amstelveen. 

De VBS wil niet vertellen wat de re
denen voor de wei&eriD& zijn geweest. 
omdat de Stichting Hubbard Ooclerwijs 
daarvan DOl op de booste moet worden 
gesteld. De VBS had advies gevraagd 
aan drs T. Witteveen. die in 1984 aJs 
griffier van de Tweede Kamer een rap
port voor de Kamer heeft samengesteld 
over (zogenaamde) reliaieuze bewegin
gen. Omdat Witteveen te weinig weet 

.· · · -·~ de Stichting Hubbard ODclerwijs. 
· .de hij niet direct een advies geven, 

.inaar wel een menin~ ,.Mijn menin& is 
neptief uitgevallen. Ik ben toch ban& 
dat de ideeen van de Scientology 
Church te overheenend in bet lespro
gramma aanwezig zullen zijn. •• 

De ScientoJosy Church staat bekend 
. om haar cursussen ter verbetering van 

de persoonlijkheid, waarvoor een aan
zienlijk bedrag moet worden neerge
teleL Deze cursussen worden door velen 
als hersenspoelingen betiteld. 

OeVolkûrllf 

18 FEB.1989 

heb&n vanwege bet geringe aantal 
haDdteJreninpn 
· opfwikkeUnppcycholooa G. Kohn
stamin uit Amsterdam wil het II"'ad
recht om scholen te kunnen oprichten 
niet aantasten. maar zou zelf zijn kinde
ren niet op de school van de Stichtin& 
Hubblnl Oaderwija doen. Hij cSeokt clat 
de Sàeotolocy Churcb invloed zal heb
ben op de sc:bool ·.,Alles wat met de 
Scientolos,y Chun:h te maken heeft. 
viDd ik ODZin. De beweaiD& beeft een 
paar le)ijke autoritaire trekjes". alelus 
Kobnmnnm 

NiYeau 
·Voorzitter~ van de 

Stkhtina B meent clat 
het niveaJ van het huidip basisouder
wijs steedS Jager wordt. ·Bij wijt clat aan 
onvoldoende bebeersln& ~ de stof. 

Volgens de Buhbard-methode mogen 
de kinderen pas een stapje verder in het 
onderwijs als ze de op te nemen stof 
volledi& beheersen. Vooc ldndereo cUe 
niet goed meekomen, moet er een Spe
ciale afclelin& op de lchool komen. Het 
geleerde moet zo vaak moaeJijk in pnk
tijk worden gebracht. ,,Over de natuur 
praten. betekent ook de natuur in", 
alelus Van den Berg. 
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School van sekte 
moeilijk te werep 
Scientology plukt vruchten van oude schoolstrijd 
(Van onze onderwijsredactie) . 
AMSTELVEEN - In onderwijskringen is terughoudend 
gereageerd op de plannen van aanhangers van de Sciento
logy-kerk om een eigen school te stichten. Van alle kanten 
wordt er op gewezen dat- als aan een aantal voorwaarden 
is voldaan- iedereen een school kan oprichten wanneer 50 
ouders verklaren dat zij hun kind-naar die nieuwe·5chool 
zullen sturen. · · · · 

De Stiçhting Hub~· Onder-. 
wijs, die zegt de opvoedkundige · 
ideeên van de overleden leider. 

ganisatie is die een spoor van ju
. ridische pro~emen heeft achter
gelaten. kan de minister daar 
weinig ~ doen." 

Controle 
Wel~ Akkermans er op dat 
de gemeente waar de school ge
vestigd mOet wOrden, gebouden 
is de bandtekeningen op 'echt- . 
beid' te ondérzoeken. 

,J'L.Jua..nt VAN WOENSDAG 22 FEBRUARII989 
van de Scientology-kerk L. Ron; 
Hubbard . aan te hangen, heeft 
kenbaar gemaakt in ~lveen 
een school te willen vestigen. De. 
stichting heeft nu 25 to~ 30 van 
de benodigde 50 handtekenin
gen. 

,'~Als een Ouder een kind op 
eén school heeft en om de hoek 
die nieuwe school komt, waar
dpor de andere school wellicht te · 
weinig leerliitgen overhoudt en 
dreigt te wo~en opgeheven, kan 
zo'n ouder de gemeente er op 
wijzen ·dat de handtekeningen 
moeten worden getoetst," aldus 

Stichten basisschool 
leidt tot verdeeldheid; 
in Scientology Chureh 

Van onze verslaggeefster 
AMSfERDAM - Binnen de Scien

tology Churdt is onenigheid ontstaan 
over de oprichting van een basisschool 
in Amstelveen. De Stichting Dubbard 
Onderwijs, die bestaat uit een aantal 
leden van de Scientology Churdt, wilde 
een lagere school in deze gemeente op
richten. De Scientology Churdt twijfelt 
aan de haalbaarheid van zo'n school bp 
de korte termijn. ; 

Marie-José Vos. voorlichtster van kie 
Scientolo&Y Church. vindt dat de Stith
ting Dubbard Onderwijs een paar fqu
ten heeft gemaakt. .,De stichting het.!ft 
op een doordrammerige manier gepto
beerd de school door te zetten. Jammer 
genoeg zijn wij daar te laat achtergeko
men" , aldus Vos. Volgens haar heeft de 
stichting een .,botte bijl" gebruikt . in 
haar ijver een Hubbard-school op te zet
ten. 

Wat haar vooral bevreemdt is dat 
N. van den Berg. voorzitter van de 
Stichting Hubbard Onderwijs, heeft 
ontkend dat de school iets te maken 210u 
hebben met de Scientology Churèh. 
Vos: "Hubbard was de grondlegger ~an 
de Scientology Church. Hubbbard en 
Scientology zijn één." 

De Scientology Church wil eerst be
kijken of er belangstelling bestaat voor 
de Hubbard-onderwijsmethode in ~e
derJand, en dan pas gaan denken aan 
een basisschool. Bovendien betwijfelt 
V os of de benodigde vijftig handteke
ningen voor de school worden gehaald. 

Klachten 
De Scientology-kerk is vele ma
len in het nieuws .geweest na 
klacbten van 'leden' die zich 
door de sekte onder-druk gezet 
voelden en zeiden buitengeWoon 
veel te hebben moeten betalen 
voor de •CUJ'SUSsen' van de kerk, 
die ook banden onderhoudt met 
. het 'afkickcentrum· Narconon'. 
· Volgens PvdA-Kamerlid Jacq 
. \\'alla@ ~n dat vooriil.SfiOg-,ëeri 
steekhOudende . redenen om de 
school niet te subsidlêren. "Als 

, de minister van onderwijs vindt 
: dat mensen die een school willen 
! oprichten 'enge' ideeên hebben; 
· is dat niet voldoende. De vrijheid 
' van onderwijs is vooral gericht 

op grote vrijheid van de ouders. 
De overheld ·zal moeten aanto-

. nen dat de oogmerken van een 
school in strijd zijn met de wet. 
Dat is de enige grond waarop een 
school kan worden geweigerd," 
aldus Wallage. 

Gevaarlijk 
Volgens hoogleraar staatsrecht 
mr drs P .W.C. Akkermans van 
de Erasmusuniversiteit zou de 
overheid wellicht iets kunnen 
ondernemen als de Scientloe,y
kerk de school zelf zou oprich
ten. .Nu dat gebeurt door de 
Stichting Hubbard Onderwijs 
ligt dat fundamenteel anders. 
"Als die stichting niet zo'n verle
den heeft als de Scientology
kerk, wat een hele gevaarlijke or-

Akkermana. . 
Vereter is er. weinig mogeJ.ük ·' 

om de oprichting en subsidiêring ~ 
van de Scientology-school tegen 
te gaan.. "De stichting moet zich 
aansluiten bij een deelplanorga
nisatie. Als die weigert de stich
ting te accepteren. kan de school 
een kort geding aahSpannen. De 
kans i& groot dat zo'n kort geding 
wordt gewonnen," denkt Akker
mans. 

· In zijn ogen· is inhoudelijke 
toetsing van het onderwijs niet 
mogelijk, omdat dat in st.rijd is 
met de vrijheid van onderwijs. 
"De school moet natuurlijk wel 
alle lessen op het juiste moment 
geven, maar verder kan de over
heidoweinig doen. Hoogstens kan 
de inspectie voor het onderwijs, 
die over allerlei details - waar de 
ond~etgeving van is ver
geven- kan vallen, er op worden 
afgestuurd." 

Dat praktisch iedereen die de 
bewuste 50 handtekeningen 
heeft, een school kan stichten en 
ook subsidie krijgt. is volgens 
Akkemians goed verklaarbaar 
omdat de vrijheid van onderwijs 
en de ftnanciêle gelijkstelling 
van openbare en bijzondere 
scholen is ontstaan· in de jaren 
twintig. 

"De vrijheid van onderwijs 
stamt uit de tijd dat de Neder: 
landse samenleving er één was 
van stabiele verhoudingen tus
sen de verschillende richtingen," 
aldus Akkermans. 
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.Justitie treedt.op tegen·Scientology 
Ontbinding g~v9fderd van 'Hubbard Centmm Voor Sociale Opleidingen' 
(Van een onzer verslaggevers) ~ betaald." aldus oftlder van De 'technologie' van Subbard die · de staat van 'cleaT '-ft bereik1. Deen8e . poUUe een paar dozUn • , . ......".."...,. rjustltle mr H. Woolclrtlt. "Het la se- aUe SclentologJ-ooderdelen toepa.s- kan 'I'OlCena de leer van L. Ron c:lrc:a SC!entolollen uit oln<Sat 'ze pen cel
Aa>O~_,.._,AM - Justitie brulltelUit dat wU de rechtbank om een komterin bettbrtop neerdat 400jaaroudworden;Bubbarc11Jelfla dl,e verblUfspaplem;~ badden. In 
Amsterdam heeft b!J de rech ontblndln8 vragen zodra bl.llkt dat 'stUdenten' die doorpana van .de belln<lltJaarovengenaop'I4-Jartce Juli veroordeelde een rechtbank 1n 
~ de ontbinding gevorde zo'n stichtlnc ltenneiUk niet mèer · .straat worden ceplulr.t In bet '9001'- leertijd overledell. Loa·Angelell de ae1tte tot bet betalen 
van de atlchttng . Hubbard functioneert." uitzicht wordt gesteld dat ze 'cleat' Uitbuiting· . van een sc:hadeverpledlna van der-
Oentrum voor 89dale Oplei- Het ~ur van. de auchtanc la op- . kunnen worden &IS • zich onder.- u~ •- .._._,. __ ...:.~!-_..... tl8 milJOen dollar weama bet zowel 
,.1~~ dat deel uitmaakt van geroepen vooreen reohlllttttna lnJ.. werpen aan een t.berapie waarbij • ~ .... ~-"'"" ~ .. ~-- geeat.elijlo; a1a l1ch&aleliSII: ruineren 
,..........., nuart om te worden ceboOrd door grote hoeveelheden vitaminepillen ·Hubbard Centrum voor Soclale Op- van een -'student' en tietPn deze 
de · omstreden Scientology jwrtltle. De belltuuraledeu, zo bl.llltt · en wonderolle ~ alikken. ·aan leld1nceO atreett niet a1Jeen naar de maand sloot de Jtaltaanae juatlUe In 
Kerk Amsterdam en streeft bU 'bet~.zUnech- de. 'E-metei- moèt.en zitten (een verspreldlilc van -de ·werun van twlnUgat.edenaetxnnrenvanSclen
naar 'de v~reiding van de~ voor ~ ~ aec:-. · aoort J.eucendetector en onc~eT toe- Bubbard, maar striJdt tevens teven tology weseni ~ ·meer uitbul-
technotoste ontwikkeld door L. · J~ 'V~ la.~ ; zicht van een 'auditeur' t.ecen een ·~ en mladadlghelcl, anaJia,- t1nc van aeeateiUk sehalldlcapt.en 
RonH bba.rd' (de _,..;..." YertrotkeD naar ~ · aabaltmoetenprat.en.Detostenvan betl.sme, oowetelldbeid en cm;gelet.- en mtabru.lll: vanmediCUnm. De In-

u . gro,,~er·. keJI; .~Jt om daar de~ dit ~~· (de_... terdheld'. De .. ~ ~- .de. tematloaaalonbeclu.ldendeatdellnc 
van_ dem seltte). . · per~c~e. band te bledell op bet eveo- at.e van een onaflillenbare reeu euz>o . aUcbtlna, .e,oe .Bob. ~ogelriliu&.. ia Amat.erdam werd alplopen mmer 
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1 * 160CT92.GERMANY: HAAG SELLS STAHLBAUTECHNIK NECKAR TO GRESCH
BACH INDUSTRIE. [HBJ (13) 

Greschbach Industrie GmbH und Co of Herbolzheim/Breisgau has acquired 
Stahlbautechnik Neekar GmbH (formerly Krupp Stahlbau Altbach GmbH) from its 
manager/ownar Gerhard Haag. 
Haag, whosuffered trom a credibility problem as a result of his membarship 
of the Scientology-Church, has also left the management. 
Mantred Greschbach said that Haag had decided to sell his company in order 
to ensure its continued existence. According to Greschbach, Stahlbautechnik 
Neekar has 145 employees and turnover of DM 65m. lt has a good order level 
and the future employment of its workforce is therefore secure. 
Greschbach Industrie GmbH und Co is a holding company for a group concerned 
mainly with steel and industrial contruction. lt has around 850 employees 
and expects turnover of over DM 300m this year (1991: DM 212m). 
[Original artiele approx 250 words) 

2*060CT92.USA: FDA TOLD SMITHKLINE BEECHAM'S DEPRESSION DRUG IS SAFE. 
[FT ,FTFT] (34) 

By PAUL ABRAHAMS. 
AN ADVISORY committee of the US Food and Drug Administration yesterdav voted 
unanimously that SmithKiine Beecham's anti-depressant, Seroxat, was safe and 
effective. The decision paves the way tor the drug to be launched next year 
in the US, the world's largast market. 
The drug, to be known intheUS as Paxil, is seen as SmithKiine Beecham's 
most important new compound, capable of generating worldwide sales of #350m 
within three to four years. 
Approval of Seroxat has been delayed by concern about the safety of Prozac, 
marketed by Eli Lilly of the US. That drug is a selective serotonin re-
uptake inhibitor (SSRI) in the same drug class as Seroxat. 
The US anti-depressant market - the largast in the world - has grown trom 
#700m in 1989 toabout #1.2bn last year, thanks to greater use of SSRis. An 
estimated 14m Americans- 7% of the US adult popuiatien -are depressed. 
Prozac has captured 50% of the American anti-depressant sector by value 
since it came to market in 1989, making it one of the most successtut drug 
launches ever. Last year Prozac generated revenues of $910m (#511m). Other 
SSRis include Selvay's Fluvoxamine, co-marketed by Upjohn, and Pfizer's 
Lustral, known in the US as Zoloft. 
However, Prozac's saleshave been affected by attacks from the Church of 
Scientology which claimed Prozac created suicidal thoughts. Last year, an 
FDA committee advised there was no causative link between the drug and 
suicidal behaviour. 
SmithKiine Beecham believes Seroxat has fewer side-effects than other 
treatments. Studies suggest patients on placebo have more suicidal thoughts 
than those on Seroxat. 
Seroxat is non-toxic and cannot be successfully used by suicidal people to 
kill themselves. By contrast, there are annually in the UK about 500 suïcide 
fatalities associated with tricyclic anti-depressants, the older and most 
common class of drugs used before SSRis. 
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Tricyclics still represent 50% of anti-depressant prescriptions. 
The psychopharmacological drugs advisory committee's recommendation need not 
be foliowed by the FDA, but that would be unusual. 

The Financial Times. (c) The Financial Times Limited 1992. 

FINANClAL TIMES 
FULL TEXT FINANClAL TIMES 6/10/92 P23 

3 * 13AUG92.DEUTSCHLAND: DATENSCHUTZPRUEFUNG BEl SCIENTOLOGY KIRCHE. 
[REUTRJ (19) 

Hamburg, (Reuter) - Die personenbezagene Datenverarbeitung der Scientology 
Kirche Hamburg ist Ende Juli von Hamburger Datenschutzbeauftragten 
ueberprueft worden. Die Pruefung sei durch Eingaben "und andere 
Anhaltspunkte" veranlasst worden, aus denen sich Hinweise ergeben haetten, 
dass die umstrittene Religionsgemeinschaft datenschutzrechtliche 
Vcrschriften verletze, sagte der Datenschutzbeauftragte 'flm~e.ffilátin ' 
-J!tt!atn Donnarstag in Hamburg. Es sei festgestellt worden;· d~ss . 
Scientology Daten ueber Mitglieder, lnteressenten, moegliche Interessenten 
und Mitarbeiter in ~àtiSièrtèr1 · Dateîen· speichere. 
Fuer diese Dateien 1\è~t-te.n die Betroffenen nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
das Recht auf Benachrichti~u~~, Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder 
~oe_schung dieser Daten. IJ\i1ên·:Uebet Gegner der ·organisàtioQ: :seiër;f!l~~rt · 
~tstlln)if:'Jgtiw~~êrii.; ;" ~~tlr.!ften···uiid sonstige :Untert_a_ ~~ / 
~llinm!iti'&f_~~t . ~.: .. ~,!,;:~ .)- : .~t~t;rt~~fë-r' :~n'.~ . ten. uet ·· 
gelte das Bundesdatenschutzgesetz jedoch nicht. Schrader erklaerte in diesem 
Zusammenhang, er halte die Regelung im Bundesdatenschutzgesetz fuer 
verfassungswidrig, mit der ein Auskunftsrecht im nicht-oeffentlichen Bereich 
und damit in der gesamten Wirtschaft bei personenbezogenen Daten in Akten 
ausgeschlossen werde. 

REUTER NEWS SERVICE 

4*21JUL92.UK: PROFESSIONALS FALL PREY TO NEW AGE GURUS- LANDMARK 
EDUCATION INTERNATIONAL. [T) (61) 

By Ray Clancy. 
Management training, self improvement and prosperity courses oftered to 
professionals and companies in Britain by American consultants are using 
disturbing New Age methods that can do more harm than good, according to an 
investigation by The Times. 
Senior managers have lost their jobs, experienced nerveus breakdowns or been 
unable to continue w ith personal relationships after taking the courses. 
Seminars tor single people are aimed at the professions including lawyers, 
teachers, accountants, managers and bankers. They use simple but effective 
mind persuasion techniques which can have a devastating psychological effect. 
The term New Age covers a disparate collection of organisations, most of 
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which have emerged since the 1960s and which offer some kind of answer to 
questions about religion, spirituality and philosophy. 
At least 1 5 important companies in Britain are using these management 
seminars. The firms employ consultants, many of whom are based in Canada and 
America, or have connections there, to conduct courses. One businesswoman 
who suffered a nervous breakdown after being sent by her boss on a four-day 
course described theseminaras a combination of "engineered stress and 
amateur psychiatry". She also lost her job and is suing her former employer 
and the consultancy that ran the course for personal injury. 
The Home Office has given funds to the lnformation Network Focus on 
Religious Movements, which monitors New Age organisations, but there is no 
legislation and no guidance for companies on what could be regarded as 
dangerous or undesirable aspects. The Association for Management Education 
and Development, an umbrella organisation that has 2,000 members, is drawing 
up a code of practica to help to determine whether courses have hidden 
agendas. 
The Times has examined one company connected with a Californian guru and how 
it changed its name and re-emerged as an educational and training 
organisation. A year ago Landmark Education International, based in Covent 
Garden, London, changed its name trom Werner Erhard and Associates. lt has 
not filed accounts in Britain. 
Werner Erhard, a former used-car salesman, founded his Erhard Seminar 
Training system (EST) in 1971 . He drew upon many sourees in the development 
of his philosophy including Zen Buddhism, Dale Carnegie's Positive Thinking, 
L Ron Hubbard's Scientology and Jose Silva's Silva Mind ControL Erhard's 
seminars were at first 60-hour courses over two weeks designed to give 
insights into the meaning of life; his philosophy has been described as "the 
most important of the self religions" that developed in the 1970s and 1980s. 
The title "EST" is no Jonger formally used by Erhard and his followers and 
the courses have been adapted tor the Europaan market. The new approach 
appears friendly and participants no Jonger have to surrender their watches 
or be subjected to harsh conditions. However, the seminar room can be 
unbearably hot and participants are allowed to go for breaks only at certain 
times and are not permitted to take notes. 
The most popular course is the Forum, run over three days and an evening at 
150 a head. lt is described as a basic self-improvement course and is held 
in central London hotels. At the Forum held last week at the Cumbarland 
Hotel there were 200 participants contributing about #30,000 to Landmark 
Education, which paid # 1 0,000 tor the rental of the Carlisle suite for three 
days. 
John Drane, of Stirling University, who has studied the New Age movementand 
publishad a book, What is the New Age saying to the Church?, says there are 
reasons for genuine concern: "There is nothing wrong with pushing yourself 
to the physical and psychological limits as a means of identifying personal 
strengths and weaknesses. In tact such techniques are the stock-in-trade for 
the training of military personnet all over the world. 
"But there is a subtie ditterenee between army training and the way business 
trainers often use such techniques. When you join the army you expect that 
sort of thing. When you report at your workplace fora management course, 
you do not." 
THETIMES 21/7/92 
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5*21JUL92.UK: PROFESSIONALS FALL PREY TO NEW AGE GURUS- LANDMARK 
EDUCATION INTERNATIONAL. (T] (61) 

By Ray Clancy. 
Management training, self impravement and prosperity courses oftered to 
professionals and companies in Brita in by American consultants are using 
disturbing New Age methods that can do more harm than good, according to an 
investigation by The Times. 
Senior managers have lost their jobs, experienced nervous breakdowns or been 
unable to continue with personar relationships after taking the courses. 
Seminars for single people are aimed at the professions including lawyers, 
teachers, accountants, managers and bankers. They use simple but effective 
mind persuasion techniques which can have a devastating psychological effect. 
The term New Age covers a disparate collection of organisations, most of 
which have emerged since the 1960s and which offer some kind of answer to 
questions about religion, spirituality and philosophy. 
At least 15 important companies in Britain are using these management 
seminars. The firms employ consultants, many of whom are based in Canada and 
America, or have connections there, to conduct courses. One businesswoman 
who suffered a nervous breakdown after being sent by her boss on a four-day 
course described the seminar as a combinat ion of "engineered stress and 
amateur psychiatry" . She also lost her job and is suing her former employer 
and the consultancy that ran the course for personal injury. 
The Home Office has given funds to the lnformation Network Focus on 
Religious Movements, which monitors New Age organisations, but there is no 
legislation and no guidance for companies on what could be regarded as 
dangerous or undesirable aspects. The Association tor Management Education 
and Development, an umbrella organisation that has 2,000 members, is drawing 
up a code of practice to help todetermine whether courses have hidden 
agendas. 
The Times has examined one company connected with a Californian guru and how 
it changed its name and re-emerged as an educational and training 
organisation. A year ago Landmark Education International, based in Covent 
Garden, London, changed its name from Werner Erhard and Associates. lt has 
not filed accounts in Britain. 
Werner Erhard, a former used-car salesman, founded his Erhard Seminar 
Training system (EST) in 1971. He drew upon many sourees in the development 
of his philosophy including Zen Buddhism, Dale Carnegie's Positive Thinking, 
L Ron Hubbard's Scientology and Jose Silva's Silva Mind ControL Erhard's 
seminars were at first 60-hour courses over two weeks designed to give 
insights into the meaning of life; his philosophy has been described as "the 
most important of the self religions" that developed in the 1970s and 1980s. 
The title "EST" is no Jonger formally used by Erhard and his followers and 
the courses have been adapted for the European market. The new approach 
appears friendly and participants no Jonger have to surrender their watches 
or be subjected to harsh conditions. However, the seminar room can be 
unbearably hot and participants are allowed to go tor breaks only at certain 
times and are not permitted to take notes. 
The most popular course is the Forum, run over three days and an evening at 
1 50 a head. lt is described as a basic self-improvement course and is held 
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in central London hotels. At the Forum held last week at the Cumbarland 
Hotel there were 200 participants contributing about #30,000 to Landmark 
Education, which paid # 1 0,000 tor the rental of the Carlisle suite tor three 
days. 
John Drane, of Stirling University, who has studied the New Age movementand 
publishad a book, What is the New A ge saying to the Church?, says there are 
reasons tor genuine concern: "There is nothing wrong with pushing yourself 
to the physical and psychological limits as a means of identifying personal 
strengths and weaknesses. In fact such techniques are the stock-in-trade for 
the training of military persennel all over the world. 
"But there is a subtie ditterenee between army training and the way business 
trainers often use such techniques. When you join the army you expect that 
sort of thing. When you report at your workplace tor a management course, 
you do not." 

THE TIMES 21/7/92 

6*01JUL92.UK: WHEN THEY GET BACK AT THE BOX - BROADCASTING COM
PLAINTS COMMISSION. [OT] (11 0) 

Cassandra Jardine talks to the schoolmaster-cleric who is to head the 
Broadcasting Complaints Commission. 

Mr and Mrs X have never quite got over the shock of watching a Thames 
documentary about toxic waste two and a half years ago. Suddenly, not only 
did they hear their local village named, but they saw their cows grazing 
while a voice-over informed saveral miltion viewers that the grass they were 
chewing lay on top of a toxic dump. 
"They implied our field was the actual tip. lt isn't, it's adjacent. The 
Thames people were misinformed by the local authority. They t rampled all 
over our field and never approached us at all. Our cows wear distinctive 
yellow collars and everyone in this region knew exactly whose they were. We 
live by selling produce from the farm shop - milk and butter and cheese -
and the sales were badly hit." 
The Xs went to Thames, and to the IBA, and were, intheir opinion, very 
rudely treated ("They didn't want to know"). lt wastheir soliciter who told 
them of the Broadcasting Complaints Commission (BCC), and they took their 
case there. Ten months passed before the Commission reached the verdict that 
they had been unfairly treated. This did not bring any compensation, though 
the fact that Thames and TV Times had to publish a retraction has gone some 
way to assuage their resentment. 
Theirs is the kind of grievance the BCC was set up to deal with in 1981. The 
Annan Committee feit that a statutory body, outside the BBC and the ITV 
companies, was needed to adjudicate on matters of privacy and fair treatment 
for those directly affected by programming. The time was thought to be ripe 
fora watchdog. 
lts 11 years of woofing are a bout to come under scrutiny, interna I and 
external. The first examinatien is coming trom Canon Peter Pilkington, who 
takes up the job of BCC chairman today. He is retiring early as High Master 
of St Paul's boys school to take control at what he believesis a crucial 
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period in the BCC's history, the moment when the proliferation of programme 
producers for ITV and BBC, cable and satellite could mean that standards 
begin to slip. 
The second reason for interest in the workings of the BCC is as a model for 
a body to regulate the newspaper industry. The 18-month trial period of the 
Press Complaints Commission (PCC) ended yesterday. By the end of this 
parliamentary term, David Mellor, the Minister for National Heritage, will 
announce whether attempts by the press to keep its own house in order have 
been sufficient to prevent a statutory body, like the BCC, being set up to 
ensure fair play and privacy. 
"Frankenstein" was the image chosen by Lord McGregor chairman of the PCC, to 
frighten his unruly mob of journalists with the threat of statutory 
regulation. lt is not the first word that springs to mind when encountering 
the BCC or its mild-mannered new chairman, though many braadcasters think 
differently. 
Leafing through the annual reports of the BCC, which cost #342,000 to 
maintain last year, one after another come carefully-worded, somewhat prolix 
accounts of what seem at first glance to be mostly minor matters. Of the 900 
odd complaints that were received, only 100 were considered to be within BCC 
jurisdiction. The rest were found either to concern matters of decency and 
taste, and as such were sent on to Lord Rees-Mogg at the Braadcasting 
Standards Council, or to have no foundation. 
Among the high spots of the archives are a complaint trom the Girl Guides 
Association about the portrayal in EastEnders of Brown Owl as a drunk 
(upheld), Svetlana Alliluyeva saying that a series about her father, Stalin, 
was unfair (not upheld), and bull-terrier breeders claiming that their dogs' 
reputations were besmirched by a programme about some badly behaved dogs 
(upheld). 
There are big-name grumblers such as Robert Maxwell, Lloyd's of London and 
British Nuclear Fuels; newspapers taking issue with programmes about the 
press; and, just occasionally, aggrieved individuals such as Mr and Mrs X. 
The Church of Scientology holds the record tor the amount of paperwork - 1 
ft high - generated by a single complaint, and the National Front has been 
the most frequent complainant. The most persistent grumbler has been Dr 
David Owen, who feit so strongly that the SOP should have been included in a 
programme about the selection and chancesof a Labour candidate that the 
case went all the way to the House of Lords, where the BCC was vindicated in 
its support of the broadcasters. 
lt looks like a gentie retirement job for a man with a taste for detail and 
reserves of patience to deploy against irate, but not always articulate, 
complainants and self-righteous, but not always impeccable, broadcasters. 
Pointing to his headmaster's desk covered in correspondence, Canon 
Pilkington should be perfect for the job. He is keen to establish his 
credentials: enjoyment of televison "from the six o'clock western onwards", 
awareness of the richness of life", including three years in Africa and 
service on the Parole Board, and a balanced commitment to both "the rights 
of the individual" and "the treedom of braadcasters to investigate". 
These may be the qualities that recommended him to the Home Secretary, but 
they do notappeal to the broadcasters, for whom Frankenstein is a well
meaning outsider who doesn't understand that they want to get on with the 
next story. As Canon Pilkington must by now have learnt, the braadcasters 
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would not have chosen him to transform a body that Peter Smith, head of 
legal aftairs at Thames Television, claims "is held in universa! disrepute". 
They were hoping for someone more worldly who would speed procedures and 
spend less time nursing the hurt feelings of those they often consider to be 
outright villains. 
"Amorphous", "amateur", "a quagmire", "unfair" ... these are the sort of 
terms braadcasters choose to describe the BCC's work. They joke, 
caustically, that had it been going in the 1930s, they would have been 
forced to apologise to Hitier for a minor inacuracy in a programme about his 
growing power. 
They accept regulation, and agree that the BCC has made them more 
scrupulous. Nevertheless, they believe Pilkington could make the watchdog 
easier to deal with without turning it into the broadcasters' family pet. 
He. could streamline procedures so that braadcasters don't waste weeks 
answering one criticism only to find that they are faced with a different 
one when they come to adjudication. He could discuss guidelines on privacy 
with the Independent Telavision Commission and the BBC so that programme
makers don't find themselves criticised for behaviour that is acceptable 
elsewhere. Which family members, for example, constitute a relative who 
needs to be consulted over the publication of a picture? And what should be 
done if relatives disagree? 
The change that would make the biggest difference to the BCC's acceptability 
has, however, to do with ego and money. Braadcasters resent the humiliation 
and expense of devoting minutes of airtime to explaining that they were not 
at fault, or only at fault over one small issue, when the rest of the 
programme was not only accurate but worthwhile. 
But perhaps whatever is done, the BCC will never be really popular. lt is an 
irony that complaints bodies invariably find that they themselves become the 
subject of complaints. 

THE DAIL Y TELEGRAPH 1/7/92 P12 

7*29JUN92.GERMANY: TREUHAND SUSPENDS SALE OF STEEL PLANT TO GERHARD 
HAAG. [FZ] (12) 

The east German privatisation agency Treuhand has suspended the contract for 
the sale of a steel plant in Riesa in Saxony to Gerhard Haag, the manager of 
Stahlbautechnik Neekar GmbH. 
Allegations have been made against Haag in conneetion with his membarship of 
the Scientology Church. According to Treuhand spokasman Wolf Schoede, Haag 
is also being investigated by the Stuttgart prosecution authorities for 
suspected use of illegal workers. Schoede said all these matters would have 
to be cleared up by Haag before the contract for the takeover of Stahl- und 
Walzwerke Riesa AG could come into effect. 
Until now the steel plant, which has 450 employees, belonged to the Riesa 
steel company. 
[Original artiele approx 140 words] 

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG (ENGLISH ABSTRACTS) 29/6/92 P16 
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8*10JUN92.DEUTSCHLAND: ZEITUNG- SCIENTOLOGY-SEKTE HAT GEHEIMDIENST. 
[REUTR] (13) 

Stuttgart, (Reuter) - Die umstrittene Scientology-Sekte unterhaelt nach 
Intermationen der "Stuttgarter Nachrichten" einen eigenen Geheimdienst, der 
in der Bundesrepublik Kritiker bespitzelt und gegen abtruennige 
Sektenmitglieder vorgeht. Die Zeitung berichtete am Mittwoch, in einem 
Geheimbefehl der sueddeutschen Sektion des Scientology- Geheimdienstas OSA ( 
Organisation fuer Spezielle Aufgaben") vom April seien Mitglieder der Sekte 
aufgefordert worden, 33 Scientology-Kritiker auf Schwachstellen zu 
ueberpruefen. Ziel des Auftrags sei Sektenexperten zufolge, Gegner und 
ehemalige Mitglieder von Scientology einzuschuechtern. 
Wie das Blatt weiter meldete, beobachteten insbesandere in' Baden-Wuertemberg 
Fachleute "ungewoehnliche Aktivitaeten" der OAS. In Stuttgart seien mehrmals 
OAS-"Sicherheitsleute" aus den USA aufgetaucht, wo der Geheimdienst jetzt 
eine eigene Abteilung aufbaue. 

REUTER NEWS SERVICE 
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zijn gehouden. willen de werkne- mer Gerhard Haag. lid van de Scien- . g(ng om K,rupp StahlbaU·in ~ijnje · . bedrijvef\ aldus arenz;: die de s 
mers niet met : spionagemethoden tology-sekte, in mei het staalbedrijf . . kopen. . op de ·lange baan moeten '. •beschuldigde,van ~.siJbtlele .Of 
v•n deze sekte worden geconfron- Riesa in de gelijknamige plaats in schuiven; Deregeringheëftee'non-: ·· .drukkingsmethoden".-· · : · 
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Gurdjieffs Sicht von d er besonderen Bedeutung der Gruppe 
fîndet nicht nur in der NSB, sondern in der Human-Potentio· 
nal - Bewegung allgemein seinen Ausdruek in der primär gruppen· 
orientierten therap iearbeit. 

Bhag~an Shree Raineesh zitiert in Vasant Joshi, vgl. (3), 
s. 161 

Schwarze sind nach Ansicht Rajneeshs ihrer Zeit noch weit 
hinterher. Frantosen kennen das ''savo1r vivre"' selbst. 

Vasant Joshi, vgl. ( 3), S . 16o f. 

Ebd., S. 114 

Eine sehr ausftihrliche Sesch~ung des Commune-Alltags etc. 
findet sich bei Wil~ried Nelles (einem Neo-Sannya~in): 
Das rote Tuch, Bhag~an-Kommunen in Deutschland, München 198~ 

47 ~. vgl. (13), S. 221 

48 !'teine persêSnliche Erwartung, einen eher \o'eihevollen Video .. 
Vortrag in der Kölner Commune zu erleben, -~rde insofern 
nicht er!Ullt, als ein i ge Nee - Sannyasins in meioer unmitte l · 
baren ~ähe gan~ profan ihrem Schlafbedürfnis nachgaDen. 

49 Rajneeshismus, vgl. (lo) , S. 23 

So SYami Satvananda (J örg Andres Elten) : Gan~ entspannt im Kier 
und Jetzt, Reinbek b. Hamburg, S. 3o6 . 

51 Ananèa Sidd· 

52 Bhag..,an Shree RaJneesh, vgl. ( 22 ) , 
53 tbd., s. 175 r. 
54 Ebd., S. 8o 

55 Spiegel Interviev vom 2.9.1985, S. 157 
56 Amrito, vgl. (3o), S. 2ol f . 

57 In verschiedenen Artikeln der Rajneesh Times ·~rde das thema 
AIDS ausfUhrlich behandelt, die radixale Einstel lung der NSB 
-~rde mir ausdrücklich in einem Interview mit Ma Shanta 
( Pressesprecherin) vom 19.3.1986 bestätigt. Angaben in bezug 
auf Veränderungen und Verhäl tnisse in der Kölner ·Commune 
entstammen über~1egend aus felgenden lntervie~s: 
9.lo.l985 mit Ma Da Nutan (Pressesprecherin) 
19.3.1986 mit Ma Shanta (Pressesprecherin ) 
1S . lo.l986 mit Swami Prem Nirvano (Ubersetzer mehrer er BUche~ 
Bhagwans) und Swami Santosh Ka!iz (Rechtsanwalt) 

58 Bhagwan Shree Ra jneesh, vgl. ( 22), S. loS f . 

59 Shagwan Shree Ra l neesh, vgl. ( 37), S. 6 ! . 
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DIE SCIENTOLOGY CHURCK 

geprägten VK und der von Hinduismus und 
tiseher Psychologie beeinfluBten NSB !iel die Wahl a uf die 

als dritte" Beispiel im Spektrum der ••J R". Vor alleman ihr 
tiert sieh ein trend, der in die Crauzooen zviscben Reli

ität und Mystik einersei t s und Wissenschaft und "'ï s9enschafts

'•••u•••••~•'•t andererseits fUhrt. Obwohl allen NRB unterstellt ~ird, 

vierte Cemeinsehaften, weist die SC in besonderem MaBe auf 

deutliche Diskrepanz zwisehen religi~sem Anspruch und ök; -

auf den besonderen gesellschof~
sozialen und finanziellen Stellenweet einer rel i giösen Ver· 

und die damit verbondenen Privilegien einzugehen. Das 
1 der SC veranschaulicht, vie verfUhrerisch der Status als 

onsgemeinschaft fur eine Organisation sein muB, die sich 
auf Profitmaximierung ausrichtet. Die Anerkennung a l s 

on und damit verbundene Steuervorteile bleiben den Sciento· 

versagt vie die 8estätigung als 
ziger Verein, die das DUsseldorfer Obe rlandesgericht in 

tter !nstanz ablehnte . 
Urteile häufen Siêh auch in bezug auf andere NRB und 

sich die Frage, inwieweit unter dem Deckmantel de: Re 
fre ihe it pure Geschä!temaeherei betrieben vird und so pri

religiös motivierten Bewegungen eine bedrohliche Konkurren~ 

, die jede neue re ligiöse Claubensgemeinschaft a priori 
den Verru! der Pseudo- Religiosität und Kalsobschneiderei 

geraàe Entstehung und Entvick

SC, wie aus der Idee von einer praktischen Therapieme· 
im Self-Made-Verfahren eine Organisation entstand, deren 

&UJpt l!& c:nliche Leistung im Aufbau international operi erender The
tat i onen besteht, deren horrende Preise das HaB des in der 

ten Therapie-Branche Obliehen bei vei tem Ubersteigen. · 
wie fUr alle anderen NRB en1eist si eh das Et ikett .. JR .. 

fUr die SC als nicht zutreffend. Das durchschnittliehe ~ie -

1edsalter (internationa l und in der BR D) liegt in den DreiBi-



t ",. 
l 

168 

gem - in dieeer Kinsicht also vergleicbbar ait dee der ande ren 
NU. 

"Das internationale Durchschnittsalter liegt bei 35 
Jahren, in der Bundesrepublik bei etvaa Ubor 3o Jab· 
ren. 78X der Scientologen entst ammen dtr Mittelscbicbt, 
37X der Mitslieder absolvierten eine akademiocbe Aua
bildung ... . 2o% freie Berufe (oelbstlndige oder Jcunat
lerische Tltigkait), lS% Vervaltungsberufe, 14% Fathar
beiter und Handwerker, lo% technilcbe Berufe, 9X Er· 
ziebungo- und Auabildungsberufe, 5X Coaundheitovesen. 
Der Rest, 27% der Mitglieder, verteilt aich au! ver
scbiedene lateaorien { Arbeiter , Hausfraueo, Studenten 
und andere). • l 

Die Entvicklung der oich etablierenden KRB teigt einen trend zu
nehmende r Heterogenität in bezug auf alters•, schichten· und 
borufsspezifische Strukturen. AuBerdem gleichen sich geschlech t s
spezi!ische Unterschiede verstärkt aus, dia Crundung und Einbe
ziehung von Pamilitn • auch der Herkunfts!amilie - gevinnt im 
Varlaufe dieses Prozeases immer mehr, der Prototyp des unabh»ne~
aen, jungen Akade~aiker• i _tamer weniger an Bedeutuna. Arbeiter unc! 

An&ahörige der Unterschicbt sind es in der Re&el allerdingo nieh: 
die ibr Heil in dan NRB sucben. Sprachlicha ( Englisch ist !ast 
i~er obligatoriaeh) und intellektuel l e An!orderungen stehen hier 
im Wege. Finden vir in der Anfangsphase der SC unter den Mi tglie
darn noch Uberviegend akademisch Cebildete , lntellektuel l e und 
XUnstler, so zeigt aich hier " ie in anderen !'IP.a auch, daB sich 
Ziel• und Bezugsaruppen im Laufe der Zeit erhtblich vandeln kön· 
neo. 

"Die Versuche, die goldenen lage der Dianatik (ur 
sprUngliche Lehrt Hubbards, d.Ver!. ) in England noch 
einm.al eretehen zu lassen, schienen a••cheitert, und 
irgendvie batte aich sogar der Menachantyp , der an 
Scientologie interossiert var, geändort. Verschvunden 
varen die Intellektuellen, Universitltsabsolventen, die 
leiebt aus der Art geschlagenen Mitgliedar freier Berufe, 
die unter den Pionieren recht zablraich vortreten gewe· 
sen waren. An ihre Stelle varen Leute getreten vom Typ 
des kleinen Geschiftomannes oder der aaaressiven Sekre
tärin, die nichts mit deo Oniversit lts•Leben im Sinn 
hatten und von Kant ebenso unbe l eckt varen vie von 
Science Fict1on.·2 
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1. Ron Hubbard: Vom Self-Made-therapeuten zum Re1igionost i!ter 

allen CrUndern der NRB nimmt La!ayette Ron Hubbard aine ganz 
Stellung ein. Seine Bicgrapbie läat im Untorachiod zu 

, Ra jneeah und anderen rel tgidsen FUhre rn keine Anhaltspunkte 
eine frUhe religiöse Erziehung erkennen . Ceboren wurde Hub-

1911 in Tildon (Nebraska) und ~•r Zeit seines Lebent - er 
of!iziell am 24.1.1986- einer der ältesten unter den CrUn

der NRB. Alltrdings aehrten sicb achon Jahre vorher CarUchte, 
lebe nicht e ehr oder sei &••undheitlich so geschldigt, 

er das Licht der Öffentli ehktit scheuen mUsse, ua arundlt&ende 
iBungen seiner dianetisehen Methode nicht durch seinen Krank· 

tszustand ad absurdum zu !Uhren, behauptet er doch, die Utsa
allen menschlichen Übels und das Aezept zu ihrer Beoeitigung 

t zu haben. In dieser Hinsicht reiht er sich ein in die 
e der an Willen und Weisheit Uberleaenen Keilsverkünder, die 
einzig webren Weg zur Rettuna vor der drohenden Apokalypot 

können. Hubbards religiöse BevegcrUnde erscheinen ollor
plausibel, daran eac vor 
und Abenteuerromane verant-

sein, als deren Autor er sich schon in den dreiBiger Jah-

"Cegen Ende dor dreiBiger Jahre, ala Hubbard in den Ce!il· 
den des Nev Yorker Creenvich Village als Gestolt mittle· 
ren Kalibers galt - die sich, vie Bekannte aus jener Zeit 
berichten, durcb ihre Vorliebe !Ur vehende Capes und an
dere aeltl .. e Cew•nder auszeiehnete -, ging er dazu Uber, 
unter ei&ene• Namen vie auch unter den Pseudonymen Xurt 
von lachen und René La!ayette eine Serie von flotten 
Science Fietioo-Stories zu produzieren, die !ha interna
tional den Ru! einbrachten, zu den fUhrendeo Autoren 
die.tes IX'pandierenden G·enre s tU Jehören ... 3 

Thematik seiner Romane kreist vor allem um Uberna tUr1iche 
a, vie sie euch das Studium der dianetischen Methode angeb· 
vermittelt. telepathische, zeit• und raumsprengende Flhig· 

Hubbardo Wundergeschichten vie sein mit 
iehen Attributen angereichertes Supersann-Repertoire . 

*, •• sauaen acböne, •uskulöae Minner von bober Intelli
gen%, beva!!net ait Sehverttrn und magischen Kräften, 
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i::D Weltt&um umher und kärnpfen mit Piratenschif:e:'1, 
mit Drachen und mit hexerisehen Wissenschaîtle r~ . um 
hUbsche Fräuleins zu ret ten. In den Helden vie:•~ ~ie
ser Geschiehten meint man Ron Hubbard persönlic~ wie
derzuerkennen. Es fehl t weder das rote Haar noc:. der 
ausgepräg te Hang z.ur Geschwätz i gkeit . ·•4 

\lie in seinen zur.ächst unter dem Pseudonym "Wincheste: Re::ningto:-. 

Colt" ersch ienenen Groschenhef t texten und seinen spä:e:- ver öf!t::· 

lichten Romanen und Kurzgeschichten handel t es sich :~er ~ ieê r: 

W> den Ka~npf des Cu ten gegen das allgegen'-'llrtige Bl:>st . 0!)·.-eh l 
Hubbard mit <H esen Produkten einträgliche Ge,,:inne "'e:·:uchen kon:· 

te, drän&te es ihn so~ohl in fi nan%iel le r als auch ~~ ~restige
orientierter !Hns icht in hóhere Sphä ren. Schr i ftste::i:·Kollege~ 

soll er denn auch berei t s 1949 das Resiimée sei ne r d!.~;~t:zt:g li::,C' . 

Überlegungen of fer iert hal:>en. 

''Man wärê tör ieht, f tir e:. nen Penny auch nur ei:-: -..·:>r: z.o 
schreiben. ~enn man wirklich eine Mi l lior. Dolla: ~er· 
dienen '-'il l, '-'äre d er beste Weg, seine eigene l\e:.;,g1on 
zu gründen . .. 5 

E1n Jahr später erscheint sc:hlieDliçh sein Buçh Uber ~i'!: Dian-e: ~ .. 

de3se n Re.sonanz we i t über di e Leserschaft seiner Scie:::e-:'ictio:-.

Produktion hinausgeht. Eingelei tet wurde die Oianetii<-Welle vor. 
einem Aufsatz, der sich a l s Einführung in die se neue "'t.;issenschJ: · 

offenbart u.nd beteichnenderveiSé in der Sc:ienee-Fict!cn-Zeitschr:: 

'"Aatounding Sc i ence Fi c tion"' erscheint, deren Herausg-~Oer John 

Campbell - der sich später vieder von der Dianet ik at~endet ... a::

enthu3i&s t1seher Wègbereiter erveist: 

'"leb versichere Ihnen nachdrücklieh uncl mit vol:•" t:ber 
zeugung. da B es s ich hi er um einen der wichtigs ~~r. Au!
sätte h andelt , der jemals gedruckt vord en i st. :s=in 
berichtet Hubbard Uber seinen e ige.nen steuerungs:ech:ü
schen Forsehungen :u dem Proble:mkreis 'Wie funk:.:.:miert 
der menschliche Ceist?' Der Arti ke l stellt funda=entale 
Entdeckungen von ungeheurer Tr agweite vor .... E~er geht 
es veder um wi lde Spekulationen noch um Hystik, •~ndern 
hier geht es um eine nUchtern exakte Funktionsbes:hrei 
bung de s menschlichen Ceistes uod darum, wie et~lige 
Funktionsst!lrungen tu beheben sind. Di e Rieht i g<e:t der 
neue:n theorie vurde im praktige hen Test in rund ::•eihur.
dertfUnf:ig Fällen beviesen .~ 

So wandelt sich das Bild eines Science- Fiction- und C;:s chenhe: · · 

schreibers zum Wi ssenschaf tlet und Entdecker revolut:. : ::äre::' Er-

~ ..... 
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den menschl ichen Geist - von der Gr undung ei
Religion oder der En tvicklung e i ner religiösen Wissenschaft 
hier in keinem Falle die Rede sein. Allein die bahnbrechen

Erfindung und der Erfinder selbst stehen im Mi t telpunk t einer 
zitier t en neuen Ära. Hi nweise auf e i ne hervcrregende In

lligent Hul:>bards lassen sich allerdings angebl i ch schon in sei
frUhen Kindheit erkennen. Danach erlernte er als e inziges Kinè 

-hochgebilde t en·· Dora !lay Hubbard und des Freganenkapitäns 
Ross Mubbard schon mit dreieinhalb Jahren d as Lesen und 

ben . Diese f ruhrei fe Ent-icklung sol l te sich auc h in den 

~Noch ehe Ron zehn Jahre alt Yar. hatte er so~ohl du r ch 
d i e Schulen als auch durch se ine Hutter eine urntassende 
Bi l dung erlangt. So kam es , daB L. Ron Hubbard bis zu~ 
Alter von zv~l! J ahren schon eine Vi e lzahl der groBen 
Kl assiker der Äel t gelesen hat te - und sein Interesse 
an Phi losophie und Re l igion entstand.·7 

Reife . hohe l ntelligenz und Ube rdurc hschnittliehe fähigkei· 
prägen die Pè~$önliçhkei t d i eses Kindes i n ähnlicher Weise, 

wir es bereits in den Biographien Muns und Rajneeshs erfahren 
ten . Der frUhe Tod eines Freundes führte Hubbard schlieBlich 

forseherdrang an das groBe Thema Tod und Uns terblich
heran, das ihn sein Leben l ang nicht mehr los l assen sol lte. 

""I n Washington D.C. sehloB er auch eine enge Freund
schaft mit dem Sohn des Präsidenten Cool idge, Ca l v i n 
j r ., dessen frUher Tod L. Ron Hubbards Interesse an 
Geist und See l e vertiefte. I n den tolgenden J ahren, von 
l 92S bis 1929, 3ah man den jungen Mr. Hubbard im Alter 
von 1 ~ bi s 18 J ahren vol l er !egeisterung als angehen-
den Weltreisenden und Abenteurer . Sein Vater vurde in 
den Fernen Osten versetzt, und mit der finanziel l en 
Unter s tUtzung se i nes wohlhabenden GroGvaters verbrachte 

8 L. Ron Hubbar d diese Jahre mit Reisen durch ganz Asien. ·· 

astet von f i nanziellen Sehwierigkeiten scheioen sowohl Kind
als auch Jugendphase Hubbards von hoher geistiger und räum

Mobilität geprägt. Wie bei anderen FUhrern von NRB läBt 
Wahrheit nicht klar voneinander tren

, und es stellt sich zum ~iederholten Male gera~e a!s ein 
istikum derartiger Legenden heraus, daB naekte biogra 

Daten allein recht venig Einblick i n Auss t rahlung und 
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DaB sein Uberleben von ihm selbst und von seinen Mit
eensehen und von seinem Erreichen der Bruderschaft 
ait dem Univeraum abhln&t. DaB die Gese tze Gottes dem 
Menachen verbieten, seine eigene Art zu zerstören, 
die Guundheit des Anderen zu zerstoren, die Seele ei
net Anderen zu zer1tören oder zu versklaven und das 
Uberleben seines Kameraden oder seiner Gruppe zu zer
atören oder zu reduzioron. Und vir von der Kirehe 
glauben : DaB der Coist gerettet verden kann und daB 
der Ce i st alle in den Korper rotten oder ~eilen kann. - 39 

6.3. Clearverdung 10 Kursver!ahren 

Áhnlieh ~•• die VK bietot die SC Au6enatehenden eine kaum durch
schaubare St ruktur. Seit dem Veroehvinden Hubbards im Jahre 19&c 
mehrten sieh dit CorUchte, daB eine FUhrungselite die ~acht übe~
nommen baba, und sooit eine Gruppe und nicht mehr eio einie l ner 
charis~atiseher Führer an ihror Spitze steht. Moglicherveise 
f Uhrte die alles dominierende Personliehkeit Hubbards dazu, daB 
weder seine Frau noch einee seiner Kinder die Leitung im Allein
gang Ube~nehmen konnte. Allen Anzeichen nach kontrolliert nun 

eine FUhrungsol i te - die im Ubrigen auch in anderen ~RB exi
stiert - dit virttehaftliehen und sozialen Belange der se. 
Von diesar "Hubbard Scientology Organization" (HSO) vurde 
schlieBlich 1982 ein "Religioua Teehnology Center" gegrundet, 
das von sich behauptet, im Auftrage Hubbards zu handeln und von 
ihm alle Rechte orbalten zu haben. Ob dies auf legalem Wege ge
schab, darUbar genen die Meinungen innerhalb und auBerbalb der 
SC auseinander. 

"Anseheinend drangen die undurchsicbtigen Verhältnisse 
in dar hautigen Seientology-Organisation i n die breite
re Öffentlichkeit, als Kubhards 48 jlhriger Sohn Ronald 
ein Hohes Ce richt i n Kalifornien bat, einen Treuhllnder 
zu bestellen, der den Beaitz aeinea Vatera vor 'den 
neuen Leitern' der Organitatioo schUtzen soll. (Ronald 
bat s ith schon vor langem von seinem Vattr getrennt und 
trl&t atit 1972 den Hamen DoWolf.) ..• In einem Hand
streieh, der die ganze 'Scientology Kirche' ersehUtter
te, sollen aie etva 75 lltere Scientologen in leitenden 
Poaitionen ( senior leaders) ' ge!euer t ' baben.~4o 
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auch nach dez o!!iziellen !ode 
straf! organisiertes und ~eiterbin mehr an 
Profiten als an religiöser Praxis orientiertes 

Die vor allem in engl1sehspraebigen Ländern ver
se ( England, SUd-Afrika , Australien, OSA) konnte in Eng-

•un•ehst einige Erfolge und &unehmende Stabilisierung ver
. In O•n•eark err ichtete aie einer. weiteren StUtzpunkt in 
, der "Advanced Organ<zations" (AO) an~ietet, in denen Kur-

betrioben werden. 
de• \'erkauf von aucbern und t onbandkassetteo besteht die 

einnahmtquelle der SC i= Kursangebot. Dieses umfaBt ·~omou

Ängste ie UmgAng mit 
tmen1 chen abatbaut verden sollen, so "·ie Kurse, die alle L.·ebens

botrtf!an: Ehe-Kurse, Kinder-Scientology (!) , Tod und 
, vit studiert man Scientology, Reinigungs-, Happiness- und 
tätsrundo ... ns etc .. FUr j oden Gesehlllack und jedes Problem 
t die SC ein speziel l e• Angebot, ob Sauna-Marathon oder 

M~glichkeit, eine Scientologen- Karriere zu starten. Sind aucb 
Anfängerkurse schon nicht gerade preisvert ( Komm~nikations-

ca. 2oo DM ) , eo tte i gen die Kurse fUr Fortgeschrittene in 
elnde ltöhen : 
Stunden AO-Auditîng 
fUr Fort&atchrittane) 14.396,-- DM 

pro Stunde I .151, &8 DM 
11.639,-- DM 

Stunden) 22.44o,-- DH 
VI E-Meter" bezahlen sie 

15 .358,-- DM. 41 

im Paket gekau!t werden . Der 
darin, zue.rst elnmal Interesse &u wecken. 

Offerte eines kostenlosen 

liehkei tstests, der vor allem Uber Defizite des Intores
AufsehluG geben ao11.42 Aufarund dieser 8estandsaufnab.e 

aich nun eine apezielle therapie erstellen. Diese ist dann 

jedem Falle so konzipiert, daB oie das 8edUrfnis nacb Ervei 
und V&rvol lkomanuna der in Scientology ervorbenen Kennt-
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nisse veeken soll. 
ErfahrungsgemäB virkt sich im Verlauf des tieteren Eindringeos 
in seientologiseho Motorio das Einbringen nicht geringer f inan· 
zieller Kittel dohingebend aus, daB dor Ausotieg ader die Redu
zierung in zunohmende• KaBe erschvert vird, bedeutet dies doch 
l etztlicb, den ~ert der Therapie infragezustellen und so sovohl 
einen aater iel len als auch !deellen Verlust zu akzeptieren. Naer. 
de= altbeç•hrten Motto · aut 11t, v•s teuer ist • verden von be
ae1sterten Anhenaern keine Koaten aescheut, i n den heia ersehn
ten Genu8 des Clear·Zustandes oder darUberhinaus in die neueren 
Positionen des OT •u &elangen. Aueb Zweifel an einzelnen Audlto· 
ren oder oraaniutorilcben vi e inhaltliehon AusvUehsen aUssen 
den Bliek au! dos verloekende Endziel nicht verstellen, vie die 
Aussage Kau!aanns be i spielhaft dokumentiert, der ca. z~ei Jahr
zehnte ( Anfang der !Unfziger Jahro - Ende der sechziger JL~re ) 

im Bonne der SC stond. 

"Da ieh von der Scientology als gan•em nicht tiberzeugt 
war, muB meine Viaion dea Clear-Sratus auBerordentlieh 
Ube rzeuaend gevesen sein. Sie bedeutete die ErfUllung 
aller Hoffnungen und die Befreiung von allem, dem ich 
abgene1gt var. Der innere Fortschr1ttl den 1ch der 
Scientology zu verdanken glaubte, beruhte vOl lig au! 
diesen Zukuoftshoffnungen. Oie Abneigungen varen mir 
zumaist orst durch die Scientology vormit tel t voràen, 
vor al lem dit Furebt , den gevonnenen tort•ehritt vie
der tu verspielen und in das alte Leben der mieh umge
benden Welt zurUckzufallen: i n die Welt des reaktiven 
Gehtes ... 43 

Das Beispiel Kau!manns kann hier nicht als Eintelfall geiten, 
tei&t si eh doch i mmer wieder, daQ durehaua kri ti se hes BevuBtsein 
te1tweU1g verdrilnat odo r soaar volli& aufaegeben vird, um das 
Gesaatkontept mit all seinen Versprechungen nich t aufgeben zu 
mU11en . Betrachten wir nun die1en Clear- Status etwas genauer, 
ao prlaentiert aich una ein von allen lrankhtiten und Hängeln 
gereinlgtea Gebilde, deooan senaehlicbe - und dies bedeutet eueh 
imaer unvollko .. ene - Qualitl ten •uguns ten einer reibungslos 
funktionierenden Kaseb i nerie ousaeserzt vurden.Mag diese Aus· 
sicbt nicht Jeder .. nn in VerzUckuna versetzen, so ruft die tat

slehlicho Er!olasbilanz der Scientoloaen hinsichtlich der Clear
Produktion erhebliehes aefre•d•n hervor. Anfana der FUnfziaer 
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iet die Oemonetration des l. Clears, der junaen Colloee-Stu
in Sonja Bianea, denn auch :um Fiasko. Oies fUbrte j edoch 

ineoveas proapt zu einem Zusam&enbrueh der SC, sondern ervi ea 
im naebhinein als Auftakt einer regelrechten Clear -Infla-

• Immer aehr Anhlnger der Scientology erkllrten sicb oder ih
SebUler •u Clearl und die• oueh ohne den Segen ibres Erfin· 

ders. Kubbard seheint dieser Entvicklung ziemlieh hilflos gegen
zu haben,und die 8ewegung steuerte in ihre ~rste 

.. Na Rande aai ver,z=erkt, daB nur sehr venige au.s der 
stol&en Schar der frUheren 'Clears ' heu~e noeb in 
irgendeinar Bezi ehuns zur Setontologie oder zu Kub
bard stehen. Hoves lebt irgendwo in Amerika als er
folgreieher Kandlunasreieender. Miss Bianca und Jack 
Homdors Protegt koonten von mir nicht aus!indig ge
macht verden. ~in& Angall starb vor einigen Jahren 
als relativ junaer Kano an einem Herzinfarkt. Gogen 
Ende der !Unf:iger J ahre kam die Produktion von 
'Cleors' aue der Kode, und die Bevegung lieB die 
ersten ernsten Zeichen des Verfalla erkennen. · 44 

der ersten und wichtigsten Anblnser lOsten sich von Kub
• ohne ol lerding• der Di1netik völ l i g den Rücken tu kehren. 
heute zeigt oich ein Hauptcharakteristikum der se darin, daB 
ihren Anhlngern nicht nur die Kögliehkeit bietet, teure Kurse 

abeolvieren, aondarn finanziell Minderbemittelten (: .8. Stu
ten) die Chance einrlumt , dureh Arbeitsleistungen - und dies 

vor allem das Unterrichten von Scientology-SehUlern 
- veiter am Leban in der Organisation (Org ) teilzunehmen oder 

starten. 

Laufe der Jahro nutzten oll.erdings einige geschäftstUchtige 
mit der Organilltion unt ufriedene Anhänger ihre dort erworbe

!Ur ihre eigenen Bolange aus. So ber ichtet Robert 

-~ • • dia Aaentur betrifft, so baben Gerald und Feliei• 
( ehtallige Scien tolo&y-Lthrer und Freunde Kauf10anns, 
d. Verf. ) geaen Ende 1969 d i e Org verlossen. J etz t ma
ehen 11e a ll selbatlndige Auditoren gute Geschifte. 
Sie bieten 'Clear-Prozasse zu reduzierten Preisen• an. 
Daneben gibt es andere neue Splittergruppen.-45 
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Dieoe Splittergruppen atehen '"" Teil noch in Verbindung 111it der 
Ha .. ptorganisation. Ver!lechtungen lassen s1eh aber nicht iamer 
nachveisen, vor allem venn es darum geht, vir tschaftliche Gevin

ne zu er:ielen, ohno die Belastung durch das negat1ve Image der 
SC mittragen :u vollen. So exist1ert beispielsveise in Frankfurt 
a111 l!ain das UnterneluDen liEP, das mit Scientology-Hetboden "Be
vuOtaeinserweiterungsprogra~e- und llanagorkurse durch!Uhrt und 
angeblich über et.nen St am:! .. ·on liber 8.ooo Kunden \'e:-fUgt. D1.e SC 

beDUht sich seit ihrer Crundung i~ Jahre l97o, in der BRD, Qit 
1·ehe=>enz vor alle11 im Silc:lungs- und sozialen !ereich Full zu ! as
sen . Die bekanntesten ~ebenorganisationen ZIEL (Zentrum !Ur indl

viduelles und eCfekt1ves Lernen) und NARCONON (Drogenrehabil i
tierungsprogramm) bemUhen sich seit Jahren um die staatliche An
erkennung und Eingliodorung i n Ins titutienon wie Schulen, l(inder 
glrten und üniversitlten. ImFalle der NARCONON e.V. erhielten 
sie fUr kurze Zeit die !1nanzielle llntetstUtzung des l!erline r 

Senats. 
Au!&rund sich aehrender Bedenken gegen die Prekeiken und sensa
ticnellen Erfolgsbilanzen vurde die NARCONON um Aufklärung Uber 
ihre Methoden und Inhalte gebeten. Dabei ecviosen sich die Scien
tologen als •ehr •useknöpft. Kennee dor Organiso tion erstaunee 
dieses Verhalten jedoch nicht, gehört •• doch zur allgemeinen 
Strategie der SC und ihrer ~ebenorganisationen, konkrete AuskUnf
tt Uber sich zu vermeiden und sich lediglich venig ·konkret, aber 
in einea dureheus verbewirksamen Licbte tu zeigen. Im umgekehr
ten Falle ervei1en sie sich danr. als venisec zurUekbaltend,und 
ao mancher Cesner der SC vurde von ihnen beepitzelt und denun
ziert. ~ 6 Das SichtrheitsbedUr!nis Hubbards und oeinee Organin
tion manifestie.rt sich nicht nur in diveraen Einzelaktionen zuo 
Schaden ihrer Feinde, to ndern muB als vesentliches Element ih· 

rer Gesamtstruktur betrachtet ~erden, der auch ihr CrUnder 

sehlieBlich :um Opfer getallen sein kann. 
Die Schverpunkte scientologischer Aktivitlten liegen in vier 
Kauptbereichen : Forsehuns - ~issionierung - In!1ltcation gesell 
schaftli::her Bereiehe und S1.cherung 1hrer Interessen ( ?rozesse 

gegen Gegner etc. ) . !evor Hubbard ~itte der oiebziger Jahre oei· 
ne Privat!lotte verlioO und sieh veraut lich in Florida w1edee 

Land begab , lebte er ia Kreise veniger auservlhlter ~1tarbei

auf e1ne• Schi!f der Sea-Org ( See-Organisation). Dort vueden 
Jeuroe, ··viaunschaft licho" Erkenntnisse und Richtlinten 

iert, die achlieBlich von Hitgliedern dieoer Elite an die 
tional verbreiteten Landorganisationen weitergegeben 

vom Cuardian-Office, dem Sicherheitsdienst dec SC, kontrcl
vur4en, deasen Aufgabe nicht nur darin bestand, interne 

~~V••r•o~elmiOigkeiten zu elimin1eren, sondern aucb FeldzUge gogen 
bige AuOenltehende und abtrunnige Mitglieóe= zu fuhren. Die 

tionen von Cuardian Office und Sea-Org ahneln, venn man den 

Clouben schenkt, de n Uberfallko•~andos 

"Eines Tages !iel die See Org in Saint Hill ein. Die 
Mitglieder dieoe r Elite-Mannochaft trugen veiBe Pull
over. weiQe Hosen oder Roeke, veiOe StrUmpfe und 
~eiBe Sehuhe. Sie kamen, ua sicherzustellen, daB die 
Normen der Ethik eingehalten vurden und die Standerds 
nicht nachlieOen. Viele liltglitder des Stabes sah man 
jetzt IChmutzig graue Stoffotten u. die Ar:ne ge..,ickel t 
tragen. Das zoigte an, daO sie ia Zustand der Schuld 
v~ren und die entspeechende Strafformel erfUilen muB
ten. Man konnte in den Zustand der Schuld versetlt 
werden. wenn man ein Gebot sebrochen, se i n Soll nicht 
er!Ullt oder einen Fehler gemacht hot te . In einem sol
chen Fall galt man als Hinuspunkt !Ur die Oeganiaation 
und muBte Wiedergutmachung leiaten, indem man 24-5tUn
dige Roboter-Schichten ableistate. FUr die Hit&lieder 
des Stabe5 bedeutete das, daO sie den College-Bereieh 
eine oder z\lei Nächte lang nicht verlassen durften. 
Nur venn es keine Arbeit !Ur sie gab, durften sie ir
gendvo auf dea Fu8boden ein venia acblafen.·47 

Kubbard 5eine Clearo unc:l OTs vorstellte, so rei
aueb seine Organisation funktionieeen. Gleieh
die einze lnen Kiederla5sungen ·oianetic-College 

te Philosophie" oder "Hubbard Scientology Oeaanisa-
ete. nennen, gleichgUltig, ob sie s i cb in den USA, England 

der BRD bofinden, sie alle mUasen sich den strengen Normen 
Cesamtorganisation beugen. Allerdings kann nicht davon ausge

verden, daO llubbard allein ! Ur Raglecentierungs- und Ef
erunae•aGnahmea verantvortlich var, bedart es doch bei 

derart veitverzve!gten Organisation so~ohl eine: autor1-

igen und unterwUr!igen Anhangerscbaft, als auch loyaler 
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Exekutivorgane, die 1ich nicht scheuen, "Hubbardsche" Guetzge
bung not!alla mit Cewalt und gegen demokratisches Recht durchzu

lt tzen . 
Die "Ethik-Kodizu und kirchtnrechtlicbe llestimmungen sovie eine 
eigene autonome Cer1clltsbarke1t"48 der SC konnten sicherlich im 
Laufe dtr Jahrt veeentlich zu Stabilisierungsprozessen beitragen. 
Die hauptslchliche Schvachatolle im !ast vollkomaen geknUpften 
~etz der SC achtint Kubbard selbst gevesen zu sein. Insgesamt 
durch eine militlriech straffe Struktur ausge•eichnet, lag die 
Hereschaft Uber das Sciento logy-Imperiu- in den Händen einer Pe=

sönl!chkeit, die zvar allaa, vaa auGerhalb ihrer selbst lag, 
bis ins Detail organhiert ha ben voUte, sich selbst diesen St rul: · 

turen aber mit aröBt•Oslieher ~onsequen~ zu entziehen ve~suchte. 

"h110erhin varen sich eine Zeitlang alle einig in dec 
Ziel, Hubbard lU 'oraanisteren', mit anderen Worten: 
seine Personlichkeit und seine Ideen in irgendeine 
traditionelle oder allgeme1n vertraute Form zu bringeo 
und damit da Dianoetik und ihre praktische Anvendung 
vom Standpunkt dea Akademikars und Gelehrten aus ak
zeptabel zu 111achen. Bei diesem Unterfangen varen sie 
von Anfang an tum Scheiteen verurteilt. Denn wenn es 
einen Henschen au( der Welt gibt, der etwas dagegen 
hat, von anderen organistere lU werden, so tst L. 
Ron Hubbard. ··4~ 

Seine unstate Labanaveise, der Drang zum Reisen und sein gröDtes 
Problom, stllndig ErColge und neue, noch wirkungsvollere Methoden 
z.u produtieren, brachten 1hn se i t Bes te hen der Oîane tik zuneh.menc! 

in Zug:wang. Alleine konnte er dies nicht bewältigen , aber sein 
tieCes HiOtrauen aoaar Familienmitgliedern gegentiber so~ie die 
Unfähigkei t, and er e Pers~nliehkeiten neben sich zu dulden, brach
ten ihn in ein Dilemma, de~ er sich schlieBlich durch eine spekta· 

kuläre Flucht entzog. 
Einem Hill ion•r na»ens Purcell, der Hubbard schlieBlich fa~d, 
ist es schlieGlich ~u verdenken, daG die dianetische Bewegung 
Z\llll kommerzitlliD IJDttrnahmon &UI&Obaut vuzde IIDd llubbard die Ï:r 
heberrechte an Dianetik aufgab. 

;~~~~~fl•1g~8u~~~~:á~t~0ái~0if~R~:·~~o~~i~:~uiá~6e~~:-
Ionbandaufzaichnungen und ~etboden sovie an allen Titeln 
und dea canzan Drua und Dran der Dianoetik der Sti!tung 
'" Ubtrlasstn. Hubbarda Poaition in dem ganzen Ceschäft 
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var nun nicht mehr die des autokratischen Schöpfers, 
sondern ohar die des Direktors eines Unternehmens. 
8ekannto von ihm visoen zu ber ichten, daB diese neue 
Funktion sich alo unzumutbar fUr seinen !rei schwe• 
benden Intellekt ervies.•5o 

trieb es Kubbard wieder in die Ferne und e r bemUhte sich um 

d non ntuon An!&n&· Dianetik durfte er aber aufgrund seiner ge· 
I Chlftlichan Voreinbarungen nicht aehr betreiben und auch nicht 
zu publiziltilchtn Zvecken gebrauchen. SchlieOlieb gebar sein 
rastloses Erfinderhirn ein neues ~ind: die Scientology. Diese 
neue Wisseneehaft mit religiösem Anspruch soll alles Bisherige 
in den Schatten stellen. In Wahrheit ist ihr Kern veiterhin dia· 
net iecher Natur. der aber ua einige Sesonderheiten erveitert vur
de. 
Durch die apektak11Ute aber auch bis heute ~och praktiz1erte Tec!l
nik deo "&xter iorisierens· soll der Scientology·Schüler befäh1gt 
verden, sich von seine~ Xörper zu lDsen. um sich praktiech von 
au6en her betrachten zu kOnnen. Mag dies auch noch so fantastisch 
kl ingen, eine Entdeckung ist dies nicht, kann doch in versebiede
nen Rel i gionen und Kulten lhnliches angetroffen verden ( ~.B. im 
Kinduiamua, Buddhiaaua und Schamanismus).Anhänger der NSB, d•r 

und LSD-Froaka au! den Spuren Iimothy Learys stellen nur eini
der zeitgen~ssischen Beiapiele dar, denen ~var der Begriff des 

Axtelr1clr1sierens nicht geläufig, sein inhaltliches Phänomen aber 
!re111d in. 

vir una nun etvaa genauer den Negativ-Aspekten der SC ~u-
' finden gerechtigkeitshalber auch ihre VorzUge Erwähnung. 

Verdienste liegen besonders in der Kombination alter und 
veltanschaulicher Elemente. Er grei!t Fragen nach dem Sinn 

der Herkun!t allen Lebens au!, und er bemUht sich dabei um 
rationale, klar veratändliche und dennoch wissenschaftliche 

, dit j edoch die Kenntnis seiner speziellen Scientology
enetik terminologie er!ordert. Le ider seraten die Inhalte da
i zu kurz und bevoaen aich teilveiae in okkult·absurden Spha

' dit dem viasenachaftlichen Anspruch der SC diametral entge-

"Die Scientolosie scheint - selbs t in ihrer derzeiti
liD Vervorranhait - eine echte und für ei:1en bestim.=-
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ten Henachtntyp v~lli& plausiblt Alternativ@ zur 
Psychoanalyse einerseits und zur orthodoxen R@
ligion andererseits •u bieten ...• ~berdies for~u
liert sie diese Antvorten, die in der Regel mysti · 
scher Natur sind - das e~~ige Le:ben wird, wie ilflmer, 
deutlich betont - in einar Sprache, d1e der zvei· 
ten Käl!te des zvan•igsten Jabrhunderts besser ent
spricht als die Sprache irgendeiner groOen ~eltre 
ligion. Es ist tint Sprache ait technischen und 
psycholoaischen Untertönen, durchsetzt ei: Wenèun
aen aus den Bereichen der Science r ictioo, der Psy
choanalyse, der Co~puter-lechnologi e und angehaucht 
mit den vUrzigen AroDtn asiatischer ~ystik. ·5 1 

Die SC sche1nt 1n der tat E1niges zu bieten, psyehoanalyti9ehe 

und asiatisch geprd&te Elementt er!ahren i~ Glaubenskonstrukt 
Mubbards Jedoch eine derartige Vere!n!achung, daB neben e~nem 
scheinbar objtktiven üborbau vor alle• konkrea Erfolgser lelmis• · 
der Anhllna e.r und deren kommerz! elle Ve rvertung ~U:!: C'oe rleber. de: 

Organisation baitragon. In der Praxis ~irkt sich besonders die 
ungeteilte Aufmerksamkait dem Scientology- SchUler gegenUber aus 
(AuditierungsprozeBl sovie die Betonung und EinUbung gruppendy~a
mi3cher Ko.munikation3prozesse. Ein Scicntology-Anhanger ge~inn : 

al•o zvei v ich t ise Erfahrungen, die in $tinem privaten und im Et· 

rufsleben oftmals zu kurz kommen, vor allem, wenn er sich schor. 
als gehemmt oder mindervertig esp!indet . Den selbstbe•~Oteren 
Hitzliedern bieten die Methoden der SC immerhin noch die l!öglic :: 
kei t , ihre Fähigkei ten zu vervolll:OIIlJUlen und diese· so"ohl inner· 
halb als auch auBerhalb der Organisation ef!ektiv(er) tu nutzer.. 

Die Verdienste Kubbards lieaen vie die Huns, Rajneeshs oder anóe
rer führer der SRB im VerknUpfen alter Weisbeiten und •ahrheitec. 
mit moderoem Zeitgeiat. Sie haben erkannt, daB Wissenschaft unê 
~eligion jeveila fUr sich alltin den Suchenden nach dem Sinn de• 
Lebeos nicht :ufrieden•tellen Kannen. Um ihre Jdeen aber zu vtr· 

virklichen - und ihnen •chvebt n1chts veniger als die VerXnderc~ : 

der ganzen Welt vor ·, sehen sie sicb gez~~ngen, sich und ihre ~, . 

vegung ~u organis~eren. Rotationsprinzip, bohe individuelle unt 
kollektivo Hobil!tlt, c!ia sovohl groBe regionale Flexibilität , .,. 
~arriereprozesse betri!!t. kcnnten dabei die 3ildung einer all•' 
kcntrollierer.den FUhrungselite nicht verh!~dern. 
01e !unktionelle Bedeutunc dieser Elite zelgt slch in allen ••' · 
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ten»hnlichon Cemoinochaften. lm Falle der NSB leitete die FUh· 
rungskrise, dia mit der Flucbt Sheela Silvermans begann, einen 
Umstruktur1erunasprozeB ein, der zun•chst deutliehe Züge eines 
Zerfalls trlgt. In der VK scheint diese fUhrungsgruppe das sta
bilste fundament zu besitzen, tumindest gelangen keine Informe
t1onen an die Öffentliehkeit. die auf entscheidende ~achtkämpfe 

auf oberster Ebene schlieBen lassen. Die VK zeigt auch b1sher 
ke ine konkreten Antt iehen fûr e1n sich anbahne~des Chisca oder 
die Entstehung konkurriereoder Splittergruppen. 
NSB und SC bergen 1de andere Kurse anbietende 0:-gan.isat ionen die 

gröBte Cefahr strukture.llen Zerfalls, er•eglichen sie doch ,·iel 

eher eintelnen Hitgliedern oder kleinen Gruppen , sich mit der in 
der Oraanisatton erkau!ten -vare · (Therapiemethoden etc.) e~ne 

selbat•ndiae Exiaten% auflubauen. Di e emoticnale Bindung an den 
cbariamatilchen FUhrer iet dabei ort nie existent oder nur be
grenzt vcrhanden gevesen. 

Hag Hubbard nun unter den körperlosen Thetanen oder unter den To
ten veilen, seine dirtktt Macht scheint schon in den let~ten Jah
ren vor seinem Tode gebrochen, diente er der jetzigen FUhrungs

elite doch nur noch als Gallionsfigur . Dureh seinen unsteten Cha
rakter und seint Unberechenbarkeit, gepaart mit einem unduldsamen 
und universellen Ha chtbedUrfnis, stellte er zu seinen Lebzeiten 

eine permanente Gefahrenquelle fUr die Stabilität seiner 
sation dar. Um ein langfristiges Ube rleben der SC zu si-

' muGten ihre jetzigen Machthaber ihn i n irgendeiner Form 
ochYinden laaaen. So acheint Hubbard letztlicb das Op!er sei· 

ner eigenen Uber~Menaehen gevorden ~u sein. 

6.4. -Ubermenachen ~nter uns" 

Dieser deut$Che t~tel von Robert Kauf~ns ~Inside Scientology", 

ainem Bucb, daa mit vielen Enthdlluogen Uber e ine Organisation 
aufwartet, die sieb immer mehr als Religion präsentiert, tri!!: 

den vesentl ichen Kern der SC und einen ve3entlithen Asp~kt èazu. 
X.au!11ans Abrecbnung aut tiner 8evegung, die a n sich d en Anspr'Jc~ 

von Wiasenscbaftlichkeit legt, de facto aber geheimbUndler>sc~e 
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und okkultistische tendenzen zeigt und sich konsequent einer 

grUndlichen UberprUfung ihrer methodischen und tlkonomischen Grunê
lagen entzieht, gibt Ei nblicke in eine Welt, in der Macht-, Pro
!itstreben und Elitebe~~tsein dominieren. Schon viele Gegner de~ 
SC muBten wie Kaufman flir ihre kritische und ablehnende Haltung 

Repressalien dieser Organisation hinnehmen. Die Reaktionen auf 
sein Buch ~eigen, zu welchen MaBnahmen Henschen dieser neuen Kla$• 

se bereit sind. 

"Ein Buch, das 15 Hillionen Henschen nicht lesen dUr
fen. Der Autor vurde verfolgt, bedroht, beschimp!t. 
Seine Manuskripte verochwanden Uber Nacht . 3o.ooo Ex
emplare dieses Buehes vurden in London eingezogen ; es 
gab Bestechungen und gerichtl iche Kl agen. Am 11. Ju l i 
1972 gab das Ne~ Yorker Amtsgericht das Buch endgUl
tig frei. Allerdings: 15 Hillionen Menschen, Anhänger 
der Kirche der Scientology, dtir!en es nicht lesen. 
Ron Hubbard, der Begründer der neuen !anatiscben Re
l igion , hst es ihnen varboten."52 

Wenn in diesem Zusammenhang von ~ Scientologen die Rede ist, 
soli nicht der Eindruck entstehen, es bandele sich hier wn v()lli[ 
gleichgeschaltete Individuen. Wie in anderen NRB auch kann der 

Alltag der Hitglieder in einer enslischen, amerikanitchen oder 
deutschen Hiederlassung sehr unterschiedlich aussehen. Neben re 
gionalen und internationalen bestehen allerdings auch individuel
l e Verschiedenheiten, ~ie eine Aussage Xaufmans beispielhaft be
legt. 

"Umberto (ein Freund Kaufmans, d .Ver!. ) batte im Saint 
Hill sogar einige Leute getroffen, die freundschaft
lich mit Nicht-Scientologen verkehrten , die unter
schiedliche Ansichten respektierten und die sich zu
erst als Menschen und erst in zweiter Linie als Sc i en
tologen fUhlten. UnglUcklicherveise varen diese Leute 
in der Minderheit. Die meisten Scientologen varen in 
kulturellen Dingen unbewandert und interessierten si ch 
nur fUr Hubbards ÄuBerungen. Vielevaren reaktionär, 
fast faschistisch in ihren politischen Ansichten. Sie 
varen der Über~eugung, daG die Armen und UnterdrUckten 
auf der Welt, die Sevobner von Chettos und Obdachlosen
siedlungen selbst für ihre Lage verantvortlich seien: 
sie lieBen sich von ihrem reaktiven Geist beherrs chen 
und bekä~en genau, was sie verdienten. Scientologen 
aus SUdafrika ~nterstUtzten fast einstimmig die Apar t · 
heidspolitik. " 3 
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Hill, SchloC und Hochburg der SC in England, 1959 von 
fUr angeblich 16.ooo Pfd . Sterling gekauft, 54 vurde f Ur 

seinem festen Wohnsitz. Da Kubbard bei seinen 
durch SUd-Afrika (Rbodesien) und Australien nicht 

besebieden vurde und sein Interesse f Ur nicht éng 

lischsprachige Länder sich in engen Grenzen hielt, vurde England 
von 1955 bis 1968 - bis zur Einstufung der Scientologen als .. un

tu seiner zweiten Heimat, obvohl er teit

Saint Hill seiner dritten Frau Mary Sue 
Privat- Flotte forschenderweise die Meere 

anti - scientologische Kampagne in England Ende der sechziger 

Jahre war allerdings veder die erste noch die let zte dieser Art. 

Der erste Schlag gegen ~ie SC erfolg te bereits 1963 in èen ~SA. 
In der Hauptsache ·~rde das E-~eter als unzulässiger Heilungsap
parat beanstandet und bei einer Razzia der Food and Drug A~~ini
atration beschlagnahmte diese neben dem technischen Allheilmittel 

Scientologen auch diverse Bücher und ScbriftstUcke. So -eit 
die Geschichte anderer NRB austeichne t durch heft ige Ausein

ao~ers ,et<u•,R••n mit den s1e umgebenden geséllschaftlichen Syste

sehr dokwnentiert sich am Beispiel der SC, daB die Ent
elitärer Gemeinschaften geprägt ist vor allem durch ihre 

aich bestehenden sozialen, virtschaftlichen und poli-
Verhältnissen anzupassen oder Bandlungsstrategien zu ent

, die es ihnen ermOglichen, trotz aller Hemmnisse zu Uber
Die SC zeichnet sich vor allem dadurch aus, daB &ie den 

Uberleben zu i hrem obersten Prin<ip erklärt und l ogi
daher Angriffsstrategien den Vorzug gibt . 

"Es begann 1973. der Auftr3g vurde erteilt, al le In
terpol-Berichte zu beschaffen, d1e sich auf Sciento
logy oder Hubbard be<iehen. 1974 vurde beschlossen, 
einen Agenten einzuschleusen. Dieser vurde tunächst 
au! das Finanzamt angesetzt. Allerdings verlieB man 
sich nicht auf ihn: vorsichtshalber installierte man 
im Konferenzrawn des Finanzamtes eine Abhöra.nlage. 
.•• Praktisch gleichzei t ig vurde der Scientology
Agent Gerald Bennet wolfe als Schreibkraft ins Finanz
amt ( genauer: eine höhere Steuerbehö rd e , die in etva 
der Oberfinanzdirektion entspricht) eingesehleust. 
Bereits 14 Tage später vurde Vollzug gemeldet: der 
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Agent batte Akten beiseite scbaf!an können. DaQit 
besann ein regelrechter Serien-Diebstabl.-s; 

So erse:hvert die de::aagogische AraWten tat ions .. und Ka:'1dlungsweisf' 

!Uhrender Scientologen und der o!fene Aufruf zu Intolerant und 
ln!iltre ti on nach vie vor eine friedliche Koexistenz. Dies "ul! 

u.mso mehr erstaunen, als die Mehrzahl Obe rzeugter Scientologen 

nicht in festen ~ohn- oder Hausgemeinscha!ten lebt, sondern in 
der Regel vie j eder andere Normalbûraer ein individuel l es Privat· 

und Btrufsleben fUhrt. Anders &ls beispiels~eise ~eo-Sannyasins 

!allen sie auch nicht dureh extravagante Kleidung out , nicht e1"· 
mal ihre Priester, die si eh in ihren sc hwarz.en Anzugen auf den 

ersten !lick kaum von etnem konventionellen ?rie.ster unte!'schet

den. 
Grundaltzlich kann j edoch festgestellt verden, daB Oer inne=e Zw · 
secmenhalt in Claubensg~meinseha!ten sr~Ber ist, ~enn !rennunge~ 

zviachen Seruf und Privatleben verschv1nden und das Leben in unC 
!Ur die Gemeinschaft zu einem ungebrochenen Ganzen verschmelzen 
kann. Dennoch befindet sich die SC vor allen anderen Kurse n an· 
bietenden "JR •• in der Lage, eine virkseae sozi~le Kont r olle Ube:

ihro Mitglieder und Zveigniederlaasungen auszuuben, ohne sie in 
ein Uberschaubares ganzbeitliches Lebenakonzept integrieren zu 
müasen. Scientology-lfach thaber besebtanken si eh allerdings nicht 
auf Ubarvachende und reglementierende Methoden, die lediglieh 
ihrc ioneren Strukt~en betreffen, sondern sie unternehoen jede 
Anstrengung , ihnen m1Bliebige Personen auch auCerhalb der Organ1 · 
setion zu bespitzeln und zu bedroben. Uaaekehr t behandeln Wider
sacher dar Sc iontologen - in der Scientoloaen-Spraehe • subversi\·• 
Personen· genannt - óiese nicht ait Sacthandschuhen. Die tiste 
der Pro:esse und Gegenprozesse v•chst bis :UD heutigen !age ~e1· 
ter en . In diesem Sinne scheinen sicb Sc!entologen an das a l tte
stamentarische Gebot -Auge um Auae, Zahn um Zahn· t~ halten. Da
bai kann im Nacbhinein nicht mehr geklMrt werden, ob zuerst die 
Seientologen selbst oder ihre Cegner dan Konfrontationskurs ein
schluaen. Fest steht allerdings, daB Hubbards ungetrübtes Selbst· 
bewuBtoein emp!indl iche Schllgo hinnohmen muBte, vor allem, venn 
er ohne u~vege gleich Staatsoberhauptern seine groBzUgige Hilfe 
anbot. So \:ie Mun sich in die Dienste. Nixons stellen \.'Ollte , of!f' 
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iarte Kubbard 1962 Pras>dent Kennedy in ein•~ persönlichen 
l rief seine dianetisch-scientoloaisehe -under•af!e. 

-In diesom Schreiben •·ies er Prla>dent Kennedy 
va4nend darau! hin, d•B eieh die Russen eindeuti& 
Uil ihrer ruc.hlosen Zvecke villen ftir die Sciento
logie interessierten, und bot ihm freioUtig seine 
Untersttitzung'und die Hilfo der Scientologie bei 
der Verringerung de$ RUtkstandes im ~ettlauf um 
den Weltraum ' an . .. 56 

!fit seinen Methoden ve iG Kubbard eben jeden Mangel zu beseitisen, 
bandolt es sich um rein persönliehe De!izite oder sch~ierige 
Staatsangelegenheiten, ~syeho-somatische Erkrankungen oder die 
Erneuerung von Henschheit und Welt. Mit einem Heer von Clears 
und OTs soll eine ideale Cesellscha!t geschatfen verden, in der 
~nsere heutige aechtspreehung, Horalvorstellungen unë vor al l ee 
aenschliche Unvollst lnd1gkeit ausradier~ bz~. aittels sclentolo

Cberbleibsel der -aaroarenvelt" bese•-
verden können. 

-vielleicht verden in trgendeiner !ernen Zukunft nur 
dem nicht Aberrierten vor dem Geset z dte BUrgerrech
te verliehen . Vielleiebt erreichen vir in ferner Zu · 
kunft das Ziel, daa nur der nicht Aberrierte eine 
StaatsbUrgerschaft erlangen und genieSen kann. Dies 
sind ers t rebenswerte Ziele; aie wOrden einen deutli
ehen Zuvachs an Uberleben1fahigkeit und GlU<k des 
Menschen hervorbringen."57 

Zitat entsta.mmt intereseancerveise dem Basis\l'erk der SC 
dam Jahre 195o. Aus dieser alto schon von Beginn an vorhonde• 
elit~ren Grundeinstellun& und dec !raum Rubbards von einer 
lseh~ft neuer Herrenmeniehen reaultiert eines der Hauptargu-
aegen óie SC und ! Uhrte bei Cegnern zu der SehluBfola•rur.a, 

sie keine religiö•e, sondern eine ~iktatoriscbe Organisation 
, die ausnahQslos säkul•re Ziele verfolge. 
Wunsch Hubbards, neaattve Jeein!lussungen mit Hil!e einel 

zu tilgen, und jedam Einzelnen einen neuen Start in 
ine völlig neue Welt zu ermöglichen, erinnert sehr an den sehon 

&u Ende des 19 . Jahrhunderts • •r~ ffentlichten Roman Edward Bella
•Y• "Dr. HeidenhoEf '• Methode" (Oeutseh: Dr . Heidenhotfs Kur, 

.189o) , in dem vor allem die Idee der Aufhebung von Schuld und 
lischer Verantvortung !aJziniert. ~ag Hubbard mögllcherveise 
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von der Phantasie aelluys ebenso in1piriert worden sein vie 
von der Freudschen Analyse, von okJculteo Orden und asiatischen 

Claub•nsvorstellungen, en seiner Vilion von einer regeneriet-

ten, atarken und vor alle= aich frei besti&:lenden !'fenschheit kO:"l=-' ' 

te wei t er nichts Cefährlicbes zu entdecken sein. Leider sitxt 
im Hubbardschen Idealisaus der Tou!ol nicht nur in den gedankl 1· 

chen UrsprUngen, sondern liberall dort. vo die Vervirklichung 

sc1entologischer Printipien nach dem Motto "Der Zweck heiligt é: 

!ittel" er{olgt. Der Preis "unaberrLerter" Freiheit ist hoch un~ 
schlie6t nLcht nur die Isolat ion der Scientology-welt von der 

sie umgebenden ''Barbarenwelt" mit ein, aondern häl t nicht einma: 

ein vor engen Beziehungen zvischen Preunden, Ehepaaren, Eltern 
und Rindern. 

"Eines Tages bemerkte ich (Robert Kaufman, d. Verf. ) 
während des Essens einen Xle!nen Jungen, der &n ei
nem Nebentiscb saB. Zuerst &laubte ich. er sei al· 
lein. Dann !iel =ir ein, daO er zu den Xindern eines 
amer i kanischen Ehepaares gehörte, das am Spezial· 
Xurs teilnahm. und das die Anaevohnbeit h.atte, vas 
ia~~er ma_n sagte. in der vor&eachriebenen Weise cit 
sonorem 'O.k.' und ' Danke' zu bestltigeo. Seine Mut
ter hatte in einem S&O CSearch and Discovery: Pro~eB 
ZU41 Au!spUren 'suppres.siver Personen', d. Verf.) ent
doekt, daB dor Junge !Ur aie suppre1aiv var. Viel· 
leiebt hatte sie daa Kind von Antang an nicht haben 
vollen; nattirlich rauBte s ie sich nun von ihm trennen. 
Deshalb aBen sie an versebiedenen Tischen. Hin u.nd 
wieder lief Sie zu ihm und drUckte ihn an sich; sie 
sagte, sie könne sich nur halb von ihm trennen. Er 
war der treurigste kleine Ker1, den ich je gesehen 
habe; sein bedr Ucktes und ratloaee Geaicht var der 
vollkoDURene Cegensatz zu dem eeiner kleinen st•ahlen
den Schvester, die immer bei den Eltern sae.·5à 

Dieses Beispiel illustriert, zu uelch bedrUckende~:~ AusmaB sic~ 
die bedingungslose L~terorènuna von Menachen ausvachsen kann. dl, 

letztlicb nur das Beste fur sicb und ibre iamilie b .. •ecken o~
aen. Kubbard beanspruehte !Ur sich IChlieBlich aucb. durcb die 
Er!indung der Dianetik und der Scientology nur wabren Segen und 

die Rettung der Menschheit von allem Ubel einschl!e6lich des 
drahenden Holocausts er.öglicht zu haben. DaB seine Rechnung in 

vielen F•llen nicht aufging und er letztlich wohl auch zu den je

jigen zählt, die sie bezahlen mu6ten, zeigt sich nicht nur in 
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ominösen Verschwinden. sondarn schon einige Jahre !ru
darin, da8 es ihm nicht gelang, seiner eigenen Familie eine 

icbe Gegenwart und Zukun(t zu scha!fen. Dies stebt umao 
i~ Widerspruch zu der Tatsache, dab die Ergebaisse seiner 

vor ellem auch im taaililren GlUck mUnden sol· 

Kubbard solbot blieb di•••• Cl Uck versagt. Zwei seiner Ehen 
terten und seine drit te Frau mu6te sich l 9ï8 in den CSA 

kriminellee Ma thenschaf ten verantworten. ~egen E!ndringena 

und Oiebstah1s von Regierungsdokumenten vurde 
fUhrenden Scientologen :u fünf Johren Cof!ngnis 

Str•fe verurt a ilt. Auch in England, Frenkreich, 
traHen und der BRD vurden Protesse gegen <!ie SC engestrengt 
im Laufe der vergangenen zehn Jahre eine gan~e Reihe von 

ru.rteilungen ausgesprochen. Die "'Ubermenschen unter uns·· aber 

weiterb in ihr ae~inncrächtiges Geverbe und ein na
vorläufig n1cbt tu ervar ten. 

Scientologv Kirch~ Deutachland (Hg.) : Die Scientology Kirche 
in beutschland. Informatlonen und Selbstverständnis, MUnchen 
1985, s. ll 
Evans: Kulte des lrrationslon, Reinbek bei Hamburg 1979, S. 82 
ffi"Unterschiedliche Scbroibveise von Dianoetik und Dianotie 
lMGt sich wohl auf den Ehraeiz Hubbards zuruck!Uhren, eine 
eigene Terminologie zu entvickeln. 
Ebd., S. 33 

Ebd., S. 34 

Ebd., S. 142 f. 

nach : Aktion BildungSiniormation ( Hg.), 
s. 9 

Evana, vgl. ( 2), s. 37 
sie voc diesea Leben gelebt? Kopenhagen 1979, 

und Guelltchaft , l. Halbband, TUb1ngen 

~: Ubermenschen unter uns, Frankfurt 1972, S. lol 
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12 ~. vgl. (7) , S. 365 ff. 

13 Ebd., S . 37o 
14 Evans, vgl. (2), S. 25 

IS ~. zitiert nach Evans, vgl. (2), S. 2S !. 
16 Ebd., S. 24 

17 Hubbard: Dienetica • Die ooderna Wissenschaft der geistiaen 
Geaundheit, Kopenhagen 1974, S. 49o 

18 ~. vgl. (7), S. 389 

19 ~. vgl. (19 ) , s. ix, vie ~•n dieses Buch lesen sollte 
2o Hubbard, vgl. (7) , S. 355!. 

21 ~: Dianotica: The Modern Seience of Hental Health, 195< 
22 ~. vgl. (17), S . 378 
23 Hubbord, vgl. ( 7) , S. 368 
24 Ebd. , "Wic~t i ge Anmerkung", o. S. 

ZS Vgl. Kaack: Von Gott und der ~•lt ve~las•en, Desseldorf/ 
lóien IDr, S. lSS ff 

26 Ebcl. 

27 Vgl. da%u: Evans (2 ) , S. 72 f!., er verveist hier auf einen 
11ann namens-vöfney !1athison, der An!ang der fUn!ziger Jahre 
z i t @fnem àerarti&en Cerät hAulieren ging und behauptete, 
der Er!inder zu Sein. 

28 Zit 1ert na eh : .!é:jv:.ll.lliP.~~;t;rt;:-;:.:f!t7T*rr~f!.:u~r!.....!w~· ·!.JlL!t'-!•!!n!i!s~c"'h~a.!!u.!~!!n!.s!.:.frasen(EZ1<l ( Rg ~ 
29 ~. vgl. (2), S. 12 f. 

3o Hubbard, vgl. (17), S. 16o f. Leider konnten ke i ne Anhal ts
punrre-in der Biographie Hubbards gefunden werden, die ei ne 
inbaltliehe BegriJnduns fur die 8edeu tung der Abt.eibung etc. 
erkennen lassen. 

31 Ebd. , S. i x f. 

31 Eb<!., S. 
33 Ebd. , S. 114 

34 ~. vgl. ( 2), S. So 
35 l!ubbard, vgl. (17), S. 155 
36 Ebd. , S. 314 

37 Scientologv Kirche Dau tschland (Kg.) , vgl. (1) , s. 15 
38 Ebd. 

39 Ebd., S. 19 

4o !1.!!: !1aterialdienst 4/83 
41 Prti•liste !ür Fortaeschri: tene 1985 

207 

Diese Defizite können aueh in der peraonlieh-finanziellen 
Situat lon bestehen. Diese Erfahrung konnte ich anhand eines 
I nte r views vom 23.5.1986 mit Herrn Thomas Gölden i tz, Presse
aprecher der Zentrale OUsseldorf , naeh einem einleitenden 
"Per36nlichkeitstest • machen . !rotz mangel nder konkreter 
Anbaltspunkte konnte Herr Goldenitz au! gutsituierte Besitz
verhältnisae meinerseits schlieGen, die allerdin&s 10 leider 
nicht den tatsachen entsprechen. 

~. vgl. ( 1l), S. 77 
ill.!!.!, vgl. ( 2) , S. 6' 
~. vgl. (11), s. 252 
Vgl. %U Segativas?ekten der SC : Aktion Bildungsin!ormat1on (5 ) 
~. vgl. (11), s. lo8 
Scientology Kirche Deutschland !Hg. ) , vgl. ( 1 ) , S. 14 
~. vgl. (2) , S. 67 
Ebd., S. 68 
Ebd., S. 147 
~. vgl. (11), Buch-Cover 
Ebd., S. 45 
Vgl. ~ (2), S. 81 
Aktion Bildungsin!ormat~on, ogl . (5), S. 2o !. 

~. vgl. (2), S. 89 
~. val. (17), s. 486 
~. val. ( 11), s. 1o4 !. 





IHR ZIEL lsr DIE 
t • Das Bun<.lesinncnm~n!~~ 

rium bcauftragtc auf Anrc
gung der Justizministcrkon-

RSC 
I ' ferenz das Bundcsamt für WELTHER HAR i~ ~~,g~:::;.::~~~u~~,~~~: 
; ! stellen , ob Scientology ver-

Scientology versucht, in Deutschland noch mehr Macht i i fassungsfeindlich sei. Der 
und Geld zu erlangen. Doch jetzt regt sich W"Hierstand ll Ge_hei~dienst bcj~hte ~ies , ! ] we1l Sc1entology d1e Wurdc 

G 
etrieben von der er
klärten Gier nach 
Geld, Macht und Ein
fluB. hat die Sciento

logy-Organisation die 90er 
Jahre zum Jahrzehnt der 
»totalen Expansion« er
klärt. Zielist es, »den Plane
ten zu clearen«, die Welt
herrschaft zu erobern. 

Scientology i st in Deutsch
land mit schätzungsweise 
300 000 Anhängern bereits 
heute Marktführer unter 
den Seelenfängern (siehe 
Grafik). 

Die »Kriegskasse« ist 
prall gefüllt. Auf Speodenli
sten ehrt Scientology regel
mäBig rund 1000 »Patrons«, 
darunter 180 Deutsche, für 
freiwillige Zahlungen von 
mindestens 40 000 Dollar. 
Interne Listen , die dem 
STERN vorliegen, weisen 
mindestens 85 Millionen 
Mark Speoden aus. 

Zielgruppe der Sekte, die 
sich selber Kirche nennt, 
sind vor allem Manager, Po
litiker und Künstler. Mit ei-- -
.Q.~.I:.M.e.hr~~j-~ _<;Jer Meinungs-
führer auf seiner Seite 
~Übt der Sekten-KonzeJll, 
die gesamte Geselischaft in 

- séiïiëm- Sinne -&eeTrUfüSsèn 
~-ÜkÖÏÏnen~--

--::: -Näëiidem immer mehr 
obskure Machenschaften 
von Scientology aufgedeckt 
worden sind, haben auch 
Politiker die Brisanz der 
machtorientierten Ausdeh
nung der Organisation er
kannt. Jn ~!l!O~~!g ~~~-

-~~l!!_~gar! _wi_r~ v_e!~uch!.:. de!.. 
Sekte das Vereinsrecht zu 
entziehen - aTs· WTrtsëhaftS-.. - · ··- -· -
untcrnehmen müBte sie ihre 
Bilanzen offenlegen. Die 
CDU beschloB auf ihrêm - - ----- - -· - --~---

Bundesparteitag in Dres-
~ dèrï, ~d.ä.~ _e~~e ~~~l~è~~~-~ 

l
l des Menschen miBachte, die 

_!l~i Scientologx unvereinbar 
1 
freiheitlich demokratische 

_mjt. _<;te_n 9.ru.~f!~tzen _der 11 Grundordnung nicht akzep-
Partei sei. tiere, weder Gerichte noch 
--~pie H~mf?_!Jrger ln_!lenbe- Regierungen anerkenne und 
hörde richtete im Oktober keine Gesetze gelten lasse 

·-vorigen JälÏresdle erste Óffi- I i (Siehe auch Seite 124). 
~~fëüe··>~Arbë~~g!itJ>.P~ Scien- · Der saarländische Land
_t~logy« e.~'!.L~i~.J~.~~~!i_~n · tag steilte in einem einstim-
und Ausbreitung der Sekte migen BeschluB fest, daB 
ë.rforséhëïï--- Üiïd·- -AufkTa- Scientology weder als Kirche 
:.~~!lS.~~~~e-it iëisiërîsoTc-- noch als Sekte zu bewerten 

se i. Das Parlament rief zu ih
rer Bekämpfung auf, we.i.l_ es 
sich urn eine allein auf ._)fit 
und Macht gerichtete Orga
nisation handle , die ihre 
wahren Ziele unter dem 
Deckmantel der Religions
ausübung verschleiere. 

Für den Staatssekretär im 
Saarbrücker lnnenministe
rium, Richard Dewes, ist 
>>Scientology eine Frage der 
ioneren Sicherheit«. Der 
SPD-Politiker zum STERN: 
»Sie ist nicht nur eine ge
fährliche, sondern schlicht 
eine verfassungswidrige Or
ganisation. Ein demokrati
scher Staat darf sich nicht 
nur gegen Rechts- und 
Linksextremisten wehren, 
er muB sich auch .Jen 
solche Organisationen zur 
Wehr setzen. Wenn die Ge
sellschaft so etwas zuläBt. 
nur wei! es unter dem Deck
mantel religiöser Betätigung 
geschieht, nimmt unsere 
Demokratie Schaden.« 



MIJ KINDERN 
DIE WELT VERANDERN 
Wie Scientology versucbt, auch Milderjährige nit •Gelimwäsche• 

llld Schwitzkll'en m Hubbard-Jüngem ~ machen 

D
ie fast ~lfjährige Doro
thea mu6te weggetra
gen werden. Sie schrie 

und war, wie sie später 
einem Arzt berichtete, nicht 
mehr »Herr über ihren Kör
per gewesen«. Sie habe sich 
»von oben gesehen« und 
fühlte sich so, wie >> wenn 
man gestorben ist«. 

Dieses »au6erkörperli-
che« Erlebnis verdankt das 
Mädchen seinem Vater. Ro
land Meid ist Mitglied der 
umstrittenen Scientology
Sekte. Er batte Dorothea 
und ihren ein Jahr älteren 
Bruder täglich in die Karis
ruher Filiale der Organisa
tion geschleppt. Dort nah-
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Eltefl ,. laterutioulellliMerlal11 il .. Me. Sie wtlftll IÎtit 
ZIÛssel, 411 SftteiiiÜiger M Kink beeilftlssea 

Ciartotte 1-.ing •s 
brlsnllle lit eilem Feto 
illrer &kef c.risti111 und 
Dtrttllu, 4ie ,. ihretl 
Yater in eil Sekte. 
laterut ucll ED&IaiMI 
gMrldrt wenlil siiMI 

men die Geschwister nach 
ihren Angaben an Kursen 
und dem sogenannten »Rei
nigungs-Rundown« teil. Bei 
dieser Tortur mu6ten sie 
mehrfach drei bis fünf Stun
den in der Sauna schwitzen 
und wurden mit Vitaminen 
vollgepumpt. 

Ober den schlechten Zu
stand ihrer Enkel besorgt, 
konsultierten die Gro6eltern 
Charlotte und Richard Hen
ning einen Kinderarzt. Der 
Mediziner stellte fest , da6 
»das Mädchen in einer dem 
Alter völlig inadäquaten 
Weise körperlich und geistig 
überfordert« war. 

Die Gro6eltern beantrag
ten daraufhin beim Fami
liengericht des Amtsgerichts 
in Karlsruhe, den Eltern das 
Sorgerecht zu entziehen. 
Denn auch die Mutter der 
Kinder sei, so der Antrag 
der Hennings, »Seit länge
rem in der Sekte verfangen 
und wie ein Computer pro
grammiert« und deshalb 
»zur Ausübung der elterli
chen Sorge gegenwärtig 
nicht in der Lage, da sie als 
psychisch krank angesehen 
werden mu6«. 

Das Gericht lehnte den 
Antrag im Oktober des ver
gangenen Jahres ab. Es ver
wies den Fall an das Vor
mundschaftsgericht , urn zu 
prüfen, ob statt des Sorge
rechtsentzugs andere »Ma6-
nahmen . . . wegen Gefähr
dung des Kinderwohls erfor
derlich sind«. Eine Entschei
dung steht noch aus. Inzwi
schen sind die Kinder von 
ihrem Vater nach Grinstead 
in der englischen Grafschaft 
Sussex gebracht worden. 
Dort wohnen sie getrennt 
voneinander in einem Inter
nat, das als Kaderschmiede 
der Scicntologen gilt. 

»Unsere Familie ist zer
stört«, sagt Gro6mutter 

stern na 



, die in 
der Sekte 

Charlottc Hcnning. »Mcine 
Tochter hat den Kontakt 
zu uns abgebrochen.« Die 
verzweifeite Frau kann 
nicht verstehen, weshalb das 
Jugendamt nicht eingreift, 
»urn noch gröBeren Schaden 
an meinen Enkelkindern 
zu verhindern«. Als sie die 
kleine Dorothea das letzte 
Mal gesehen bat, habe die 
offensichtlich unter gro
Bem Druck gestanden: >>Sie 
war wie weggetreten, ihre 
Augen ganz müde und matt, 
und sie benahm sich wie pro
grammiert.« 

Wenn bei Eltem Sciento
logy zum Lebensinhalt wird, 
geraten meist auch die Kin
der in den Bannkreis der 
Sekte. Scientology-Gründer 
L. Ron Hubbard batte po
stuliert: »Ganze Zivilisatio
nen haben sich verändert, 
weit jemand die Kinder ver
ändert bat.« Nach dieser De
vise versucht die Sekte seit 
Jahren über Tarnorganisa
tionen, Schulen oder Kin
dergärten, auf Minderjähri
ge EinfluB zu nehmen. 

Wie eine schleichende 
Unterwanderung abläuft, 
erfuhren die Eltern des In
ternationalen Kinderladens 
e.V. in der Hamburger Blü
cberstraBe im Dezerober 
vergangenen Jahres. Etwa 
30 Kinder versebiedener 
Nationalitäten und Hautfar
ben im Alter zwischen ein 
und sechs Jahren wurden in 
dem privaten Projekt be
treut. Als sich herausstellte, 
daB der Vereinsvorsitzende 
Scientologe und auch die 
von ihm eingestellte neue 
Heimleiterin ein aktives 
Sekten-Mitglied ist, gingen 
Eltern auf die Barrikaden. 
» Wirwolhen nicht zulassen, 
daB unsere Kinder von einer 
Sekte mit ganz bedenkli
chen Methoden beeinfluBt 
werden<<, sagt Benedikta 
Stolberg. 

lhr knapp sechsjähriger 
Sohn batte plötzlich unbe
stimmte Angst gezeigt, bat
te Alpträume und wollte 
nicht mehr in den Kinderla
dcn. Der Grund, so vermu
tctc Frau Stolbcrg, seien 

Dorotllu, lier mit 
ilnta lrl4er Ctlrisliln, füblte 
sidl nadl einem Besldl in 
der Stklettsalu, als •wenn 
1118 gesterhel ist· 

vermeintlich pädagogische 
Rollenspiele der neuen 
Heimleiterin gewesen, bei 
denen den Kindem Persön
liches aus ihren Familien 
entloekt worden sei. Dann 
steilte sich heraus, daB Er
zieherinnen ins »Dianetik
zentrum<< von Scientolo
gy eingeladen und den El
tem »Kommunikationskur
se<< angeboten worden waren. 

A
s besorgte Eltern mit 
Experten übcr den 
EinfluB von Scientolo
gen im Kinderladen 

diskutieren wollten, kam es 
zum Eklat: Der Vereinsvor
sitzende machte von seinem 
Hausrecht Gebrauch und 
warf die Eltern mit Hilfe der 
Polizei aus ihrem eigenen 
Kinderladen hinaus. Wü
tend besetzten die drei Tage 
später die Räume und for
derten die Ablösung des gc
samten Vorstandes. Auf ei
nero Plakat verlangten sie: 
»Finger weg von unsercn 
Kindern.<< 

Urn Kids rnit ihrer Ideolo
gie zu programmieren, bie
ten Scientology-Anhänger 
harmlos erscheinende Ge
winnspiele an. Kinder-Mal
Freizeiten - oder suchen 
junge Babysitter. Ein 
»Kommunikationskurslei
ter für Kinder« im Hambur
ger Dianetikzentrum ver
schickt Prospekte über so
genannte Kommuriikations
kurse für Kinder im Alter 
von acht bis elf Jahren. 
Denn auch sie, so ist dort 
zu lesen, müBten »mit der 
Tech bewaffnet sein<(. _;:
meint ist die Hubbard-Ideo
logie. Eigens für ihre jüng-

.weg ZUil Glücklidaseil•: liMI ut dem 
frtel eiler Sekteazeitsdlrift 
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~ ste Zielgruppe offeriercn 
~ Scientologen auch eine Rei
~ he von Büchern. >>Was man 
w 
:; mit Eltern macht« enthält 
~ 
a. e ., 
0 
111 
il' 
5 

Tips. wie man Vater und 
Mutter »Crziehen« kann -
im Sinne der Sekte, verstebt 
sich. Mit einer >>Lernfibel« 

g wiederurn bieten sie ah-
ê nungslosen Eltern und Leh-

rern »wirkliche Abhilfen ge
gen LernstreB, Konzentra
tionsmangel, Lustlosigkeit 
und Versagen« von Kin
dern. 

Sekten-Gründer Hubbard 
war der Meinung, daB man 
mit Scientology-Methoden 
bei Kindern selbst schwe
re Krankheiten heilen kann. 
In seinem Elabórat »Das 
Fallbuch des alten Herrn« 
~ildert der Sekten- Guru, 
L er bei einem 18 Mo
nate alten Leukämie-kran
ken Säugling empfahl zu . 
»auditieren«; »indem man 
die Finger des Babys leiebt 
schüttelt, mindestens zwei 
oder mehr Stunden lang«. 

Praktiken der Sekte, die 
schon bei Erwachsenen zu 
Persönlichkeitsveränderun
gen führen können , dürften 
bei Kindern erst recht tiefe 
Spuren Qinterlassen. »Kin
der, die in die Fänge der 
Sekte geraten, werden zu 
emotionslosen, erfolgsbe
tonten und ichbezogenen 
Wesen erzogen«, sagt Rena
te Hartwig, Vorsitzende der 
I utzgemeinschaft »Robin 
drr-ekt«. Sie brachte staats
anwaltschaftliche Ennittlun
gen gegen Sektenmitglie
der ins Rollen. »Robin di
rekt« nimmt sich der Probie
me ehemalige r Scientologen 
an oder berät Angehörige 
von Sekten-Anhängern. 

Jeannette Schweitzer war 
in der englischen Kader
scbmiede der Scientologen 
und wandte sich dann von 
der Sekte ab. Sie weiB, was 
ihrer Tochter Mirja erspart 
geblieben ist: >>In Saint Hili 
habe ich sie herumlaufcn sc
hen. all die Kinder, die kei
oe Kinder waren, sondern 
lebende Roboter und sich 
wie kleine Diktatoren ge-
bärdetcn.•• GUORt;N POTI 

ÜBERMENSCH 
UNO UNJERORDNUNG 

Scientology - zehn Fragen, zehn Antworten 

Was lst Scientology? 
Ein weltweit operierender, 
straft organisierter Sekten
Konzem, der sich selber Kir
che nennt. Er hat rund sieben 
MiJlionen Anhänger in Ober 70 
Ländern und macht mit dem 
Verkauf von Kursen, Büchern 
und Cassetten Milliardenum
sätze. Der Psycho-Kuit wurde 
in den fünfziger Jahren von 
dem Science-fiction-Autor 
Lafayette (l.) Ronald Hub
bard (1911-1986) gegrün
det. 

Wie groB lst Scientology in 
Deutachland? 
Die Sekte hat schätzungswei
se 300 000 Anhänger, Stütz
punkte in 27 Städten und 
macht einen geschätzten 
Jahresumsatz von 150 MiJlio
nen Mark. Damit ist Sciento
logy der Marktführer unter 
den Seelenfängem. 

Was bedeutet Scientology? 
Der Begriff ist von lateinisch 
.. scire« (wissen) und grie
chisch •logos« (Lehre) abge
leitet und soli •die Lehre vom 
Wissen« heiBen. 

Was verspricht Scientolo
gy? 
Eine bessera Welt ohne Krie
ge, Drogen und Kriminalität, 
»totale geistige Freiheit«, Er-

folg und »Lebensreparatur« 
durch "Dianetik« (aus dem 
Griechischen: durch die See
le). Mit Hilfe von Scientology 
könne man sich zu einer Art 
Übermensch entwickeln. 

Was versteht Scientology 
unter Ethlk? 
Nicht die Gesamtheit sittli
cher Normen und Maximen, 
sondem alles, was den Hub
bard-Anhängem bei der Ver
breitong ihrer Ideologie nützt 
und »Gegenabsichten aus 
der Umwelt« enttemt 

Was wlll Scientology wirk
llch? 
Geld, Macht, die Weltherr
schaft. Alle Menschen sollen 
Scientologen werden. 

Was bedeutet es, Sclento
loge zu sein? 
Der Sekten-Multi verlangt von 
seinen Anhängern vollständi· 
ge Unterordnung. Mit einem 
System totaler Kontrolle wird 
versucht, sie in psychische 
und materielle Abhängigkeit 
zu bringen. 

Wie ködert Scientology sel
neOpfer? 
Sie werden meist auf der 
StraBe angesprochen und 
zu einem kosteoiosen »Per
sönlichkeitstest« eingela
den. Dessen Auswertung er-

gibt dann meist npersönli
che Detizite« oder sogar 
"schwere psychische Pro
bleme« - weshalb dringend 
zu Scientology-Kursen gera
ten wird. Immer häufiger ge
raten ahnungslose Kunden 
auch über Management
Schulungen, die die Hub
bard-»Technologie« anwen
den, an die Scientology-Or
ganisationen. 

Was kostet Scientology? 
Das komplette Programm der 
Kurse, Bücher und Cassetten 
kostet derzeil etwa 500 000 
Mark. Scientology hat schon 
viele finanziell ruiniert. 

Wie geht Scientology mlt 
Kritlkern um? 
Jeder Gegner ist eine »anti
soziale Persönlichkeit«. Man 
dart sie .. verklagen, belügen 
oder vemichten••. Die Sekte 
betreibt einen eigenen Ge
heimdienst »Osa« (Office of 
Special Affairs), der gegen 
»Unterdrücker« und »Är
gemisverursacher « vorgeht. 
Für die Bespitzelung des in
zwischen verstorbenen Sek
tenbeauftragten Friedrich
Wilhelm Haack und des 
CSU-Politikers Peter Gau
weiler zahlte die Sekte rund 
50 000 Mark an einen Pri-

• vatdetektiv. 

Scientology-Kadersdnnie4e Saillt KiR ia der endischen Grafschaft Sussex 
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will, dann 
schnellste 

Das angeb~ch letzte Fott woa L Ron Hubbard, der 1986 gestorbea sein sol 

DER 
MYIHOS 
UNO DIE 
WAHR
HEIT 
Die Sekte beschreibt 
L. Ron Hubbard 
als frühreifes Genie. 
Tatsäch6ch war er ein 
spinnerter Science
fiction-Autor 

E 
instein ist nichts dage
gen. Lafayette Ronald 
Hubbard konnte rei
ten, bevor er laufen 

konnte. Mit dreieinhalb 
Jahren war er des Lesens 
und Schreihens mächtig, mit 
zwölf in der Weltliteratur zu 
Hause. Mit 14 studierte er 
bei Lama-Priestern in Asi
en, mit 18 in Washington 
Mathematik, dann Nuklear
Physik. Mit 21 fertigte er die 
erste vollständige mineralo
gische Studie von Puerto Ri
co. Zwischendurch lemte er 
noch fliegen und wurde 
Blutsbruder der Schwarz
fuB-Indianer. Und im Zwei
ten Weltkrieg kommandier
te er ein US-Flottenge
schwader, bevor er endlich 
Scientology gründete. 

Frühreifes Genie, glorrei
cher Kriegsheld, begnadetcr 
Wissenschaftier - so jeden-

Mit seine11 •E-Meter• untersuchte Hubb 
das Schmerzempfinden won To•ateo 
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falls stellt Hubbard sein Le
ben dar. Doch bei näherer 
Prüfung scheioen Name und 
Geburtsdatum (13. März 
1911 in Tilden, Nebraska) so 
ziemlich die einzigen Le
bensdaten von ihm zu sein, 
die mit der Wahrheit über
einstimmen. 

,. Viele Angaben in den 
durch Scientology verbreite
ten Lebensläufen des Gron
ders sind zweifelhaft oder 
falsch«, schreibt der 1991 · 
gestorbene Sektenfach
mann Friedrich-Wilhelm 
Haack in einem juristisch 
unangefochtenen Standard
werk über Scientology.* 

Darin zerpflückt er mit 
Hilfe zahlreicher authenti
scher Belege das angeblich 
»mythologische Leben« 
r -·,bards, das die Sekte 
gem für die Au8ergewöhn
lichkeit des ganzen Systems 
benutzt. 

So waren seine ausge
dehnten »Studienreisen« 
durch Asien wohl nichts 
weiter als zwei Besuche bei 
seinem Vaterin Guam, der 
dort als Zahlmeister bei der 
US Navy stationiert war. 
Die Universität verlieS er 
ohne Abschlu8. Auf Puerto 
Rico war er nur Rotkreuz
Aufbauhelfer, die mineralo-

~ gische Studie dort batte der 
; Geologe und Namensvetter 
i:? Bella Hubbard bereits An
~ 
.:c fang der 20er Jahre erstellt. 
I 
.. T-n Zweiten Weltkrieg 
~ "'- - Hubbard laut Navy-Ak-

ten einfacher Offrzier ohne 
Feindberührung, der nur 
mal wegen eines Dann
geschwürs, einer Schleim
beutelentzündung und Ar
thritis im Hospital lag. Be
fördert wurde er nie. 

Sein Hang zu übersteiger
ten Phantasien prädestinier
te Hubbard zum Autor 
zweitklassiger Western- und 
Sciene-fiction-Romane, die 
er in den 30er Jahren unter 
Pseudonymen wie »Win
chester Remington Colt«, 
»Rene Lafayette« oder 
,.Kurt von Rachen« veröf
fentlichte. 

• Friedrich-Wilhelm Haak: Scientolo
gy- Magie des 20. Jahrhunderts . Clau
dius Verlag München. 
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VIP-Service, betreut 
prominente Sciento· 
logen weltweit 

AUSTRALIEN/ 
OZEANIEN 

LATEIN
AMERIKA 

AFRIKA 

Watelidog Committee 
und ExekuUv-Oirektoren In 

LosAngeles 

Internationales 
FLAG-Kommandobüro In 

Clearwater, Florlda 

Auf elnem Schiff 
stationiert. liefert 
die höchsten sciento
logischen Kurse 

KANADA 

USA/ 
WESTSTAATEN 

Gro8e Zentren. 
die h6here Kurse 
und Oienstleistun
gen vertaufen. 
z.B. in 

Kleinere Alialen, 
die niedrigere 
Kurse vertaufen, 
z.B. in 

Schiedsstelle und 
Überwachuno der 
Uzenznehmer 

Gründung und 
Steuerung von 
getamten 
Scientologen
Verelnlgungen, 
z.B. Narconon 
(Orogentherapie) 
oder Kornission 
fllr Verst68e der 
Psychiatrie gegen 
Mensellenrechte 

OT -tOMMffiEES 
ZusammenschluB von 
Top-Scientolooen 

Düsseldorf 
Hamburo und 
München 

Augsburg 
Bremen 
Fretburg 
Karlsruhe 
Mannhelm 
Nümberg 
Ulm 
Wiesbaden 

WISE
LIZENZNEHMER 

Untemehmen, die 
verpftichtet sind, 
nach •Scientology
Technologie• zu 
arbelten 

QueUe: V8t'einlachle Darstellong ...eh - The Command ChanneiS of Selemology• 

Mitte der 40er Jahre kam 
Hubbard mit dem neosata
nistischen »Ordo Templi 
Orientis« (O.T.O.) des eng
lischen Magiers Afeister 
Crowley (1875-1947) in 
Kontakt. O.T.O.-Anhänger 
machten in Kalifornien 1%9 
im Umfeld der Manson-

/ Morde Schlagzeilen. 
Aus dem satanischen 

O.T.O.-Gebräu entlehnte 

Hubbard manches für seine 
spätere Scientology-Lehre. 

Im Mai 1950 Iandete Hub
bard mit seinem Buch »Dia
netics: The Modem Science 
of Mental Health« einen 
Bestseller. Durch geschick
te PR und den Vorabdruck 
im Magazin »Astounding 
Science Fiction« löste er in 
den USA einen Selbstanaly
se-Boom aus. Der Science-

GUNG-HD-GRUPPEN 
zur Unterwanderung 
von Verelnen. Verbänden 
und oesellschaftllchen 
lnstltutlonen 

fiction-Autor gründete dar
aufhin die Hubbard-Diane
tik-Forschungsstiftung und 
reiste zu Vorträgen und 
Ausbildungskursen quer 
durchs Land. 1953 promo
vierte Hubbard an der »Se
quoia University of Cali
fornia« angeblich zum Dok
tor der Philosophie - an 
einer Universität, die da
für bekannt war, solche Ti-
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tel auch gegen Geld zu ver
geben. 

Sara Northrup Hubbard, 
zweite von insgesamt drei 
Ehefrauen, war von den 
Fähigkeiten ihres Gatten 
weniger angetan. Bei Ein
reichung der Scheidungs
klage erklärte sie 1951 , ihr 
Mann Ron sei »hoffnungs
los geisteskrank«. Medi
zinische Gutachter diagno
stizierten angeblich eine 
paranoïde Schizophrenie 
und wollten Hubbard zur 
Beobachtung in ein Sanato
rium einweisen. Doch der 
konnte die Einweisung ver-

In Scienttlogy
Brosdlürea winl 
la~bartl etl'lle 
in~ 

Uä111als 
·Cotnm•e• 

der sekteHiplea 
Flttte gezeigl 

Seile Karriert Mi 
•• US Nawy 
•••• 

&ltrreicll 

Wörterbuch der 
scientologischen Kunstsprache 

ARK oder im Englischen . 
ARC ist entstanden aus den 
Anfangsbuchstaben von Affi
nität, RealitAt und Kommuni
kation. ARK dient als GruB- . 
formel der Scientologen und 
wird bildlich als gieichschenk
liges Dreieck dargèstèlll 

Auditlog ist das KernstOck 
der Scientology-Kurse. Eine 
VerhOrtechnik, die Ex-Scien
tologen als GehimwAsche 
bezeichnen. Der Teilnehmer 
wird in einen hypnoseähnli
chen Zustand versetzt und 
dann von dem •Auditor• aus
gefragt, auch über lntimstes. 
Die Angaben werden in einer 
Akte gesammelt. 

Brücke ist für die ·Sekten
Jünger der von Hubbard vor
geschnebene,sehrk~e
lige Weg zum •Oberrnen
schen•. 

Clear zu werden ist ein wich
tiger Schntt zum scientolo
gischen • Oberrnenschen•. 
Wenn miltels teurer •Audi
ting .. -Sïtzungen alle nagati
ven Eindrücke aus fn1heren 
Leben gelöscht sind, hal der 
Mensch nach Hubbards Ideo
logie den •Status clearcc. 

Dianatik ist die von Hubbard 
entwickelte Science-fiction
Ideologie. 

Dynamlken sind laut Hub
bard die angeblich acht Tneb
kräfte des Lebens. 

E-Meter i st eine Art LOgende
lektor beim •Auditing•. Der 

Teilnehmer hält zwei Dosen 
in Händen, die mil einem 
MeBgerät verbunden sind. 
Bei jeder Antwort wird der 
Hautwiderstand gemessen. 
Die Scientologen behaupten, 
damit kOnne man sogenannte 
•Engramme• aufspOren. 

Engnunme sind geistige Vor-
. stellungsbilder über physi
schen Schmerz und traumati
sche Er1ebnisse im •mind" 
(Geist, Verstand), gesammelt 
in den angeblichen früheren 
Leben. Diese psychischen 
Störungen sind laut Hubbard 
Urheber aller Neurosen, Psy
chosen und Selbstmorde. Mit 
Hitte des •Auditings• sollen 
sie bewuSt gemacht und ge
löscht werden. 

Operterender Thetan (OT} 
ist der scientologische • Über
mensch•. Ziel eines jeden 
Scientologen ist es, OT zu 
werden und so seinen KOrper 
verlassen zu können. 

• Relnigungs-Rundown• ist 
eine von Scientologen ver
ordnete Schwitzkur: stunden
lange Saunagänge, dazu 
hohe Vitamindosen und kör
perliche Obungen. Angeblich 
sollen dadurch Teilnehmer 
gegen Atomstrahlen immun 
werden und einen dntten 
Weltkrieg überleben können. 

Wog (worthy onental gentle
man) ist die abfällige Be
zeichnung Hubbards für alle 
Nicht-Scientologen. 

litll~~ 

hindern. Vermutlich rührt 
daher sein fanatischer HaB 
auf Psychiater und Psycho
logen. Fachleute zerpflücl'
ten Hubbards Dianetik, ... e 
»Amerikanische Psycholo
gische Gesellschaft« warnte 
ihre Mitglieder ausdrücklich 
vor den dianetischen Thera
pie-Ideen. Seine Gegner de
nunzierte Hubbard während 
der antikommunistischen 
McCarthy-Ära immer wie
der als Linke und Spione. 

1954 griindete L. Ron 
Hubbard die erste »Sciento
logy-Kirche«. Die Dianetik
zentren und Missionen wur
den straff organisiert -
Scientology breitete sich 
weltweit aus. Ende der 50cr 
Jahre verlegte Hubbard das 
Zentrum der Scientology 
von Amerika nach Eng' - i. 
Saint Hill Manor in cá'st 
Grinstead/Sussex, das ehe
malige SchloB des Mahara
dscha von Jaipur. wurde der 
Hauptstützpunkt, an dem die 
höheren Scientology-Grade 
absolviert werden muBten. 

1968 erteilte die britische 
Regierung Hubbard und al
len ausländischen Scientolo
gen Einreiseverbot, nach

. dem der damalige Gesund-
heitsminister K enneth Ro
binson Scientology als »Sinn
losen Kult << und ihre Thera
piemethoden als »ernsthaftc 
Gefahr« erkannt hattc. 
Auch Rhodcsien und Süd
afrika vcrweigerten Hub
bard den Aufenthalt. 
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Der Scientology-BoB 
steuertc seinen Sektenkon
zern acht Jahre langvonden 
drei Schiffen seiner »Sea
Org<<. der »See-Organisa
tion<<, mit denen er durch 
die Wcltmeere kreuztc . An
fang 1976 wurde das Haupt
quartier nach Clcarwater in 
Florida verlegt. 
~ Im selbcn Jahr flogcn in 
Washington Scientologcn 
auf. die ins Justizministc
rium eingeschleust worden 
waren, dort Dokumente 
stahlen, Ausweise fälschten 
und Abhöranlagen instal
lierten, urn Scientology-be
lastendes Material »un
schädlich zu machen<<. Neun 
Sektenmitglieder, darunter 
Hubbards dritte Frau. wur
den wegen Diebstahls und 
v ---- chwörung verurteilt. 
dè • .:>ektenboB selbst wurde 

Is Mitverschwörer beiëléh
net. 

1978 verurteilte ein Ge
richt in Frankreich Hubbard 
in Abwesenheit zu vier Jah
ren Gefängnis und 35 000 
Franc Geldstrafe wegen re
ligiösen Betruges. 

H 
ubbard zog sich in 
den fotgenden Jahren 
immer mehr zurück. 
Kun vor seinem 69. 

Geburtstag, im Februar 
1980, verschwand er vonder 
Bildfläche. Urn seine letz
ten Lebensjahre ranken 
si<;P , Mysterien. War Hub
bC das alterslose Wun
derkind, nicht mehr vor
zeigbar? Hatte sein Füh
rungsstab ihn entmachtet 
oder gar beseitigt? Bis zu 
seinem offiziellen Tod am 
24. Januar 1986, den der 
nachfolgende Sektenchef 
Heber Jentzsch verkündete, 
tauchte der Scientology
Gründer nicht mehr auf. 

Nach Reeherehen von 
Friedrich Wilhelm Haack 
hat Hubbard die letzten 
Jahre seines Lebens im 
Gefängnis seiner Paranoia 
verbracht: »In ständiger 
Angst vor Staub und Unsau
berkeit, vor Feinden und 
unter stärkster Abschir-
mung.<< 
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KÜNSRER BEl 
DEN SEELENFÄNGERN 

Prominente, die als Scientology-Anhänger gelten 
.. oer Künstler spielt eine 
ungeheure Rolle im Er
schaffen der Realität von 
morgen«, erkannte Sciento
logy-Gründer L. Ron Hubbard 
schon früh. 1955 schut er 
das »Project Celebrity« (Star
Projekt). 

.lolll T rmlb, Sdlaupieler, 
seit 19151itgied, wer1lei1tet ait 
Scieatolocit Kely Prestoa 

Clicl Corea, Jm-Pialist, 
bekemt sidl il Scienblogy
Brtsdiia u Sekte 

, .. Cnise, Eliebi Nicele 
Kidmil 11111 Ex-hl Mini Roeers 

- ... Sc:ientologen 

Seine Jünger gewinnen 
heute Prominente als Aus
hängeschild, urn das Image 
von Scientology aufzupolie
ren. Getrennt vom FuBvolk, 
werden die VIPs weltweit in 
exklusiven »Celebrity Cen
ters« betreut 

Ki'Stie Aley, Sdllll$fielá, 
$tndleril der Tamorpnisation 
·Nan:elen· 

Ehis-Witwe Priscla Presier 
11111 in Tldlt« láa lllrie ..... 

Jlia Migenes, ~ 
sitgt ü Anti-~ 
WOl Sciefltllocy 

Prominentester ist zur Zeit 
Tom Cruise, 31, Teenie-ldol 
und Hollywood-Superstar, 
der sich in Interviews zu 
Scientology bekannte und mit 
David Miscavige, dem heuti
gen Sekten-Chef, zur .. os
car«-Verleihung ging. 

Gottfried Helawein, Ma il 
Ostemidl, ..-de YOII Scientology 
als ·Patron· gMrt 

"'- \1!1! 

Soany Beno, Ex .... 
won Cfler and Ex-8iigermeister 
won Palm Springs 

Pablo Röfri& 
deutscher Maler 11111 
•Palron• der Sekte 
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nFUR DIE SEKTE 
BIN ICH VOGELFREicc 
Scientology-Aussteigerin Jeannette Schweitzer 
beschreibt die absurde Strafjustil der Organisation 

I 
eh wollte mich umbrin
gen, so fertig haben die 
mich gemacht. Ich koon
te weder schlafen noch 

arbeiten. Tag und Nacht ka
men Anrufe. Sie haben mich 
bedrängt und bedroht. Ich 
batte ständig Angst.<< 

Die Frau, die von ihrer 
Angst berichtet, heil3t Jean
nette Schweitzer, ist Mutter 
eines erwachsenen Sohnes 
und einer neunjährigen Toch
ter- und war Scientologin. 

Heute ist Jeannette 
Schweitzer Kronzeugin ge
gen die Sekte. Ihr Fall er
laubt einen Einblick in die 
absurde »Strafjustiz«, mit 
deren Hilfe die Sekte ihre 
Mitglieder im Griff halten 
wil i. 

Jeannette Schweitzer bat-
te in der Sekte zunächst eine 
Blitzkarriere gemacht. Auf 
Empfehlung der intema
tionalen Scientology-Orga
nisation wurde sie von 
dem Unternehmer Gerhard 
Haag, 39, als Kaufmänni
sche Leiterin der Stahlbau
technik Neekar GmbH in 
Altbach bei Esslingen enga
giert. Der dynamische Self
mademan, selbst Mitglied 

nagementscminarc. Jean
nette Schweitzer: »Stricker 
kümmertc sich urn die 
Einführung scientologischer 
Management-Technologie 

und urn exakte Einhaltung 
der Sekten-Richtlinien in 
der Firma.« Er bestimmte 
sie zum »Ethik-Offizier«. 

Ihre Aufgabe war es, das 
Verhalten der scientologi
schen Mitarbeiter zu über
wachen und VerstöSe zu 
melden. Dafür muSte sie 
nach ihren Worten »Ethik«
Akten - zweite Personalak-
ten-anlegen, in denen akri
bisch alles, auch Persönli
ches, vermerkt und schlieS
Iich an die zuständigen 
Scientology-Organisationen 
gemeldet wurde . 

Für Experten der ums 
Überleben kämpfenden 
Stahlbranche überraschend, 
machte Haag die marode 
Firma wieder flott. Jeannet
te Schweitzer erklärt das Er-
folgsgeheimnis des sciento
logischen Musterbetriebes 
so: »Haag holte seine Auf-

der Sekte, suchte Scientolo- 0 ---

gen für die Führung·~ "" 
Unternehmens, das er im 
Januar 1990 vom Esseoer 
Krupp-Konzern übernom
men hatte. 

Urn weitere Führungs
kräfte und Spezialisten an
zuheuern, holte Jeannette 
Schweitzer den Unterneh
mensberater und Top-Scico
tologen Reinhold Stricker 
vom CCI Institut in Drei
eich bei Frankfurt in die 
Firma. Der 48jährige Di
plomingenieur verbreitet 
scit rund zehn Jahren die 

~ 
Es wurd~n 
schwarz vergütet und aus-
1~ 
Ïègar6ë$ëlilifflgt. (( 
Den M1tarbe1tern wurden 
zur Weiterbildung Sciento
logy-Kurse und Seminare 
empfohlcn. »Niemand wur: 
de g~-sagt Jean
-nëfte Schweitzer, »aber als 
Scientologe temt man Me
thoden, urn Menschen unter 
Druck zu setzen, und wen
det sic auch gezielt an. W!!: 
patten die Leute sa ängstlicb 
gemacht, die liefen genau 
~ir das wollten, oder 
sie gingen >freiwillig<.<< 

S 
chliel31ich wollte Jean
nette Schweitzer die 
Geschäftspraktiken ih
res Chefs und Selr.ten

freundes nicht länger ~it

tragen. Doch Haag igno
rierte ihre Prot es te. Getreu 
den Scientology-internen 
Varschriften wandte sie 
sich daraufhin an Reinhold 
Stricker. Doch der brachte 
sie in die Mühlen der sek-
teneigenen »Justiz«. Nicht 
Firmenchef Haag, sondern 
sie wurde für Unregelmä
Bigkeiten verantwortlich 
gemacht. Mit sogenannten 
»Conditions«, StrafmaB
nahmen, wollte Stricker sie 
wieder in den Griff bekom-
men. Immer wieder wur
den ihr »Zweifel« und 

Sekten-Ideologie durch Ma- Jeannette Schweitzer vor dem ·Dianetik Zentnlm• in Frankfurt 
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» Verrat« unterstellt, ja so
gar, ein »Feind« von Scien
tology zu sein. Urn wieder 
»auf Linie« zu kommen, 
p-Bte sie »Studierorders« 
t-••• .illen. SchlieBlich wurde 
sie zum »Straf-Auditing« 
für 8000 Mark in die Frank
furter Sekten-Filiale ge
schickt. Dabei wurde an
hand der sogenannten »Jo-

burg-Confessionai-Liste« 
ihre Persönlichkeit wäh
rend eines zwölfstündigen 
Verhörs auseinanderge
nommen. Motto: » Wir sind 
keine Moralisten. Wir sind 
in der Lage, Leute zu ver
ändem«. 

Beispiele aus rund 100 
Fragen: »Hast du je jeman
den betrogen, vergewaltigt, 
ennordet? Hast du Ehe
broch begangen, Homose
>. :ität, Inzest, Sex mit Tie
ren praktiziert? Warst du je 
Mitglied der Kommunisti
schen Partei , Zeitungsre
porter, Polizeispitzel? Wei8t 
du von irgendwelchen ge
heimen Plänen gegen die 
Scientology?« 

»Danach war ich wie aus
gekehrt«, sagt Jeannette 
Schweitzer. »lch wu8te 
nicht mehr, wer ich war. « 
Trotzdem lieS sie sich im
mer noch nicht »handha
ben«, auf Scientology-Kurs 
bringen. Deshalb wurde sie 
mehrfach nach Saint Hili 
Manor in der englischen 
Grafschaft Sussex beordert, 
der Kaderschmiede der Sek
te. Das empfand Jeannette 

Schweitzer wie ein »Straf
lager«. In eine kleine 
»Ethik«-Zelle gesperrt, muS
te sie ellenlange Strafachei
ten schreiben, Kniebeugen 
machen und bitten, wieder 
in die Gemeinschaft aufge
nommen zu werden. 

Als sie nach diesen Tortu
ren noch immer nicht »auf 
Linie« war, setzte sie ihr 
Chef fristlos vor die Tilr . . 

Jeannette Schweitzer bat 
in zahlreichen Schreiben 
an den europäischen und 
den intemationalen »Justice 
Chief« der Scientologen um 
Hilfe. Au8erdem klagte sie 
vor dem Arbeitsgericht ge
gen die fristlose Kündigung 
und bekam recht. 

Stricker batte die Angele
genheit lieber mit einer 
»Schlichtung« und einem 
»Schiedsgericht« aus der 
Welt schaffen wollen. Und 
der Hamburger Scientologe 
und ImmobilienmaklerGötz 
Brase mahnte Jeannette 
Schweitzer in einem Brief: 
>> Wenn Du die Klage weiter
laufen lä8t, verstö6t Du ge
gen die grondlegende Regel 
in Scientology, daS ein· 
Scientologe einen anderen 
Scientologen nicht verkla
gen darf.« 

Haag wiederom bemühte 
seinerseits das Gericht und 
wollte Jeannette Schweitzer 
verbieten lassen, zu beha up
ten, in der Firma seien »ille
gale Geschäfte« gemacht 
und »Überstunden >schwarz< 
vergütet worden«. In erster 
Instanz kam er damit nicht 
durch. Er hat inzwischen die 
Stahlbautechnik Neekar 
GmbH verkauft. 

Am 6. Januar 1992 erhielt 
Jeannette Schweitzer ein 
Schreiben der Stuttgarter 
Scientology-Filiale, in dem 
sie zur >Junterdrückerischen 
Person« erklärt wurde. 
»Damit bin ich für die Sekte 
vogelfrei«, sagt sie, »mein 
Überleben ist gefährdet. « 

Inzwischen hat sie bei 
der Staatsanwaltschaft über 
Scientology ausgepackt. 
Jeannette Schweitzer und 
ihre Tochter erhalten jetzt 
Personenschutz. 

,,zuR 
POLIZEI 
GEHENcc 
hlteniew ntit 
lhlla Calterta (SPD), 
l.eiteril der Artteits
&f11ppe Scieatology 
Hi der lambwger 
I•Hbehörde . 

STERN: Sie möchten nach
weisen, daB Scientology 
eine kriminelle Vereinigung 
ist. Haben Sie deshalb An
zeige gegen die Sekte er
stattet? 
CABERTA: Ja. Wir müssen 
deutlich mach~n. daB die 
sogenannte .. Technologie« 
von l. Ron Hubbard und lh
re Anwendung eine Gefahr 
für Menschen ist und daB 

. die Scientologen darauf ab
zielen, in diesem Staat eine 
andere Ordnung einzufüh
ren. 
STERN: Was ist bei den 
Scientologen kriminell? 
CABERTA: Hubbard for
dert die Expansion von 
Scientology urn jeden Preis. 
Unter Umständen werden 
d8bei auch kriminelle Hand
luogen in Kauf genommen. 
Darin kann ein Ansatz von 
organisierter Kriminalität lie
gen. Für das Verbot eines 
Vereins würde es genügen, 
wenn wir nachweisen, daB 
kriminelle HandJungen im 
System von Scientology be
gründet sind. 
STERN: Wie wollen Sie das 
macheli? 
CABERTA: Wirwollen be
weisen, daB Hubbards 
Schriften und interne An
weisungen die Grundlage 
dafür liefern, daB Menschen 
bei Scientology kriminell 
werden können. Dafür brau
chen wir Zeugen. Doch vie
le, die aussteigen wollen, 
haben immer noch Angst 
vor dem Druck der Scien
tologen, wenn sie gegen 
sie aussagen. Das dart 

man nicht unterschätzen. 
Hubbard hat klar gesagt, 
wie mit Gegnem zu verfah
ren ist. 
STERN: Wie gehen die 
Scientologen gegen lhre 
Kritiker vor? 
CABERTA: Alles, was Hub
bard zur •schwarzen PA« 
aufgeschrieben hat, pas
siert. Gegner werden be
spitzelt, bedroht, verleum
det, sie werden mit unzähli
gen Klagen überzogen, wie 
zum Beispiel Renate Hart
wig von der Schutzgemein
schaft •Aobin direkt•. Mich 
versuchen sie zu diskredi
tieren, indem sie meine In
formanten unglaubwurdlg 
machen. Für Hubbard iSt je
der Kritiker ein Kriminelier 
oder Paranoider. 
STERN: Wie reagiert Scien
tology denn auf die wach
sende Kritik in der Offent
lichkeit? 
CABERTA:~eve~ 
sich als verfolgte religiOse 
Minderheit darzustellen. 
Das gipfelt in dem Ver
gleich mit der Judenver
folgung während der Nazi
zeil. 
STERN: Was empfehlen 
Sie jemandem, der sich 
von Scientology trennen 
wilt? 
CABERTA: Alles einpak
ken, was er ah Untertagen 
von Scientology hat, und 
aufschreiben, was ihm pas
siert ist. Er kann sich an 
mich oder einen der priva
ten Hilfe-Vereine wenden. 
Er sollte sich nicht scheuen, 
zu Polizei oder StaatsaD
waltschaft zu gehen. Der 
beste Schutz ist, wenn 
staatliche Organe über die 
Vorgänge informiert sind. · 
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Die Scientologee lartin Ktl~ ud Dn Bra-, lau~er der Pmatee Abtleeie fiir laaaget~eGt untl Kommlllibtill (PIK) 

STAlT GLÜCK 
NUR SCHULDEN 
Wie Sektenanhänger versuchen, über Manage
ment-Kane neue Scientology-M~ieder zu gewinnen 

N
icht lachen, nicht hu
sten, nicht mit den 
Wirnpern zucken. Sich 
stundenlang gegen

übersitzen und in die Augen 
starren. Wer lacht, rnuB von 
vorn anfangen. Diese Trai
ningstortur soli der erste 
Schritt zu rnehr Glück und 
Erfolg irn Beruf sein. So zu
rnindest verspricht es die 
»Private Akademie für Ma
nagement und Kornrnunika
tion« (AMK) in Rauenberg 
bei Heidelberg. DaB sie 
über die AMK Scientology 
in die Hände fallen würde, 
ahnte die Designerin Sabine 
Otto* nicht. 

Die junge Frau hatte sich 
gerade selbständig gemacht 
und fühlte sich noch unsi
cher irn Urngang mit ihren 
Kunden. Das Angebot eincs 
kosteoiosen Info-Seminars 
der AMK über »Ursachen 
von privatem und berufli
chern Erfolg« kam ihr da ge-
• Name vonder Redaktion gcänden. 

rade recht. In einern an
schlieBenden Persönlich
keitstest wurden ihr Defizite 
attestiert und sie und ihr 
Freund zu einem Kommuni
kationskurs für je 1390 Mark 
überredet. 

Nichts wies zunächst auf 
die Verbindung der AMK 
mit der Sekte hin. Die bei
den Geschäftsführer Dirk 
Braun, 34, und Martin 
Kolb, 30, sind jedoch nach
weislich Scientologen. 

Die Akademie ist laut der 
internationalen Wise-Lis te 
1991 (siehe Kasten rechts) 
Lizenznehrner der Lebren 
von L. Ron Hubbard und 
verkauft Kurse, die, so Hel
ga Lerchenrnüller von der 
Aktion Bildungsinforrna
tion (ABI) in Stuttgart, 
»weitgehend identisch rnit 
den lnhalten bestirnrnter 
Einstiegskurse der Sciento
logy sind«. 

1991 gründcte eine Grup
pc von internationalen »top 

business leaders« an Bord 
des Scientology-Luxuskreu
zers »Freewinds« den 
»Ceo's Circle«. Seine Mit
glieder haben laut Sciento
logy-Zeitschrift »Prosperi
ty<< den Auftrag, Hubbards 
Teehoiken in Top-Firrnen 
ihres Landes, anderen Ver
einigungen. Gemeinden 
und Staaten strategisch zu 
verbreiten. Deutsche Grün
dungsmitglieder des »Ceo's 
Circle«: Dirk Braun und 
Martin Kolb. 

Von diesen Zusarnmen
hängeo haben die AMK
Kunden - darunter Pharm.a
rnanager, Anwälte und .
arbeiter groBer Unternéh
rnen- meist keine Ahnung. 

Sabine Otto belegte rnit 
ihrern Freund bei der AMK 
eine Serie von Seminaren. 
>>Ziel war es. Kornrnunika
tion zu lemen und den ande
ren zu kontrollieren oder 
sich kontrollieren zu las
sen«. sagt sie. Erst nach eini
ger Zeit gab sich Dirk Braun 
als Scientologe zu erkennen. 
Und wie zufällig schwärrnte 
eine Kurs-Wiederhoterin 
vom sogenannten »Audi
ting« bei den Scientologen. 

Das Paar wurde nach sei
nen Angaben von Martin 
Kolb zum ••Auditing« über
rcdet und noch am selben 

STERN 9193 



\bcnd bei der Frankfurter 
)ckten-Filialc angcmcldet. 

Nach Beendigung des 
·Auditings« bearbeiteten 
nehrere Scicntologen das 
>aar bis in die Nacht. es 
nüssc unbedingt den soge
tannten » Reinigungs-Run
lown« absolvieren. Durch 
~örperliche Bewegung, Sau
tagänge und Vitamine solle 
Ier Körper entgifiet wer
len, urn geistigen Fort
chritt zu erlangen. Sabine 
)tto: »Erst haben sie mich 
ehr geschickt rumgekriegt 
md dann meinem Freund 
:esagt, er müsse das auch 
nachen, sonst sei unsere 
leziehung gefährdet. « 

l 
ehn Tage schwitzten 
Sabine Otto und ihr 
I md bis zu fünf Stun
den täglich in der Sck

en-eigenen Sauna. Dazu 
nuBten sie Vitaminpräpara
c in Dosierungen schluk
:en, die ständig erhöht 
~urden. 

»In der Sauna habe ich 
.Vutanfälle, Weinkrämpfe 
md Ausschläge bekommen. 
>as war die Hölle«, erinnert 
ich Sabine Otto. Rund 
3 800 Mark zahlte das Paar 
ür den Saunabesuch und 
len dazuverkauften »HOS
~urs« (»Hubbard qualifi
ierter Scientologenkurs«). 

Nachdem Sabine Otto 
·nd ihr Freund kaum noch 
.eit f ·· ·~inander batten und 
lie tmanziellen Probleme 
milberwindlich geworden 
~aren, drohte die Bezie
mng in die Brüche zu ge
ten. Die Scientologen wuB
\!n Rat: Ein »Ehe-Audi
ing« mit Zusatzstunden für 
und 7500 Mark. Für das 
life-repair« . (Lebensrepa
atur) wurden nochmals 
8 000 Mark abgeknöpft. 

Als das Paar danach noch 
•eitere teure Kurse machen 
ollte, stieg es schlieBlich 
•ei Scientology aus. 

lnzwischen hat die Schutz
. cmeinschaft»Robindirekt« 
;trafanzeige ge gen die AMK 
vegen Betrugs, versuchter 
:rpressung und Nötigung 
·.CStCJJt. GIJI)Rij N POTI 

•• 

)) ... UNO UBEN 
KONTHOLLE AUS<< 

Deutsche rmen, die auf einer internen 
Scientology-Liste stelten 

WISE 
Scientology vertreibt seine 
Ideologie weltweit über 
.. Wise•, das World lnstitute of 
Scientology Enterprises. Laut 
Wise-Werbaprospekt •kre
ieren die Mitglieder die Ge
schäftswelt von heute und 
üben Kontrolle SUS«. Fol
gende deutsche Finnen ha
ben nach einer internen 
Wise-liste von 1991 die Li
zenz erworban, die Sekten
Ideologie zu verwenden (und 
mOssen angeblich zehn Pro-

. zent des Gewinns an Scien
tology abführen): 
• Serrang & Partner Consul
ting, Hubert & Luise Berrang, 
München 
• Götz Brase K.G., lmmobi
lien, Hamburg 
• Dr. Hanns-Uirich Bühler 
(Rechtsanwalt), Seminare, 
München 
• Business Contact Service, 
Ulrich Mayer, Frankfurt 
• CCI lnstitut (Coordination, 
Communication, lnnovation) 
Unternehmensberatung 
Reinhold Stricker, Dreieich 
• Choice International, diver
se Management-Beratungs
firmen unter diesem Namen 
in ganz Deutschland 

• DCS Computer Service 
und Handels GmbH, Klaus 
Peter Spiet, Hamburg 
• Dental Technik Horst Mül
ler, Hamburg 
• Thomas Ganz, lmmobilien 
Hamburg 
• Gerhard Haag Stahlbau
technik Neckar, Altbach 
• Wemer Herx Dentaltechnik 
GmbH, Hamburg 
• Klaus Kempe lmmobilien 
GmbH, Düsseldorf 
• Ulrich Lenzke Training 
GmbH (Management), 
Tangstedt 
• Werbaagentur Egon Luck, 
Ost-Berlin 
e M. l. R. GmbH Moritz & 
Carina Weich, Herrsching 
• Management Academy & 
Consultancy Dr. Günter 
Gach, Dinslaken 
• Management Consultant 
Elfi Leitenberger, Ditzingen 
• Managementwissen & 
Training Christa Bordewieck, 
Kirchheim/T eek 
• Horst Mehler (Manage
ment-Bücher); Hünstetten/ 
Wallbach 
• On Top Management (Ma
nager Training Individuen, 
Zeitmanagement): Roland 
Meid (Leopoldshafen), Ger-

hard Wilhelm (Heidelberg), 
Norbart Lüdtke (Hamburg) 
• On Top Manager Training 
Gotho Berlin, Hamburg 
• Private Akademie für Ma
nagement und Kommunika
tion, Martin Kolb & Dirk 
Braun, Wiesloch 
• Herbart Stahl (Manage
ment-Schulung), Stuttgart 
• Stahl & Partner (Manage
ment-Schulung), Stamberg 
• Studio für Farb- und Stilbe
ratung Marion Majer, Ham
burg 
• .. Tomatensosse" Guisep
pe Lo Dico, Sertin 
• U-Man-International (Per
sonaltests): Dr. Farhad Ra
schidi, Berlin 
• U-Man-Computer Tests 
GmbH Klaus E. Holdorf, 
Hamburg 
• Unternehmer Services 
Markus Vogel, Göppingen 
• Up Management Doris 
Heinzel, Kirchheim-Jesingen 
• Ursache Management 
Christian Leber, Hamburg 
• Wohnen Mit Wert lmmobi
lien GmbH Thomas Frigge, 
Hamburg 
• Ziebell & Partner (Manage
ment-Beratung), MOrtelden
Walidort 

ORGANISA110NEN UNIER 
DENEN SCIENTOLOGEN AUFGEJRETEN SIND: 

• ABLE - Association tor 
Better living and Education 
• Golden Era Productions 
(Vermarktung von Scientolo
gy-Produlden) 

. • lnstitut für angewandte 
Philosophie 
• ICOMM - International 
Networkof Computer Organi
zed Management 
• Kommission für Polizeire
form e.V. 
• Kommission für VerstöBe 

der Psychiatrie gegen Men
schenrechte e.V. 
• Kommission zum Schutz 
des Bürgers gegen Dateri
miBbrauch e.V. 
• Missions Network Interna
tional 
• MUT- Mitbürger unterstüt
zen Toleranz, Initialive zur 
Wahrung der Menschenrech
te in Deutschland 
• Narconon e.V. (Drogenthe
rapie) 

e ReligieusT echnology Cen
ter 
• SoCo - Social Coordina
tion 
• VEM - Verband engsgier
ter Manager e.V. 
• Verband engagierter Zahn
ärztee.V . 
• WG-Verband verantwor
tungsbewuBter Geschäfts
leute e.V. 
• ZIEL - Zantrum für indivi
dualles und effektives Lemen 
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"_ •• BE
ZEICHNET 
MAN ALS 
GEHIRN
WÄSCHEcc 
Aus dem Gutachten 
des Bundesamtes 
fiir Verfassungsschutz 
vom November 1992 
über die •Scientology 
Churchcc (SC) 

Wie ist die SC einzuordnen? 
Die SC ist trotz ihres Na
mens keine Kirche ... Das 
Ideal eines Maschinen-Men
schen hat nichts mit Reli
gion zu tun. 
Et hik 
Ein Scientologe braucht 
Geld, viel Geld , urn die von 
Kurs zu Kurs steigenden 
Gebühren bezahlen zu kön
nen . Er ist daher finanziell 

in e incr ähnlichcn Situation 
wie cin Rauschgiftsüchtiger. 

Politische Zielsetzung 
Die SC will den Menschen 
allumfassend formen und 
führen ... In keiner Weise er-

. kennt sie eventuelle Schran
ken etwa durch die allge
meingültigen Gesetze an. 

Gehimwäscbe 
Ein ehemaliger SC-Mana
ger schilderte, wie ein Teil
nehmer an den Auditing
Kursen langsam, Schritt für 
Schritt, in die Sprache und 
Denkweise der SC einge
führt wird und ebenso un
merklich den Kontakt zu 
seiner bisherigen Urnwelt 
und damit letzten Endes zur 
Wirklichkeit verliert. Einen 
solchen Vorgang bezeichnet 
man als »Gehirnwäsche«. 

E-Meter 
Beim Auditing verwenden 
die Scientologen naeh über
einstimmenden Berichten 
ein sogenanntes »E-Meter<<, 
das eine Art Lügendetektor 
ist. Der Bundesgerichtshof 
hat festgestellt, daB der Ge
brauch eines Lügendetek
tors im Strafverfahren die 
Menschenwürde ver-
letzt . . . Die gleichen 
Grundsätze müssen für den 
Gebrauch desE-Meters bei 
Auditing geiten. 

Tötung von Gegnern • • 
Hubbard fordcrt in seinem 
Buch »Einführu ng in die Et· 
hik der Scientology.- scine 
Anhänger auf. die »Macht
personen« der SC zu unter
stützen, und führt fort: »Es 
kann sogar darin bestehen, 
daB eincr seiner Fcindc in 
der Dunkeiheit dumpf aufs 
StraBcnpflaster klatsebt 
oder das ganzc feindliche 
Lager als Geburtstagsge
schenk in riesigen Flammcn 
aufgcht« (S. 270/271). 

Unterwanderung von 
Parteien und Bebörden 
In dcm vorliegenden Mate
rial ist immer wieder in all
gemeiner Form von Versu
chen der SC die Rede, nicht 
nur in Wirtschaftsunterneh
men FuB zu fassen, wo ~e -
wie sich bei Sicherbeits \r
prüfungen zeigt - stark ver
treten ist. sondern auch in 
Parteien und Behörden. 
Das soli ihr zum Beispiel 
zeitweise in der Hamburger 
FDP gelungen sein. 

Fazit 
Es bestehen Anhaltspunkte 
für den Verdacht, daB die 
SC vcrfassungsfeindliche 
Bestrebungen verfolgt ... 
Die SC erfüllt demoach die 
Voraussetzungen für eine 
Beobachtung. 

WO ES RAT UNO HILFE GIBT 
Bertln: Pfarrer Thomas Gan
dow, Heimat 27, 1000 Berlin 
37, Tel. : 0 30-8 15 70 40 
Hamburg: Arbeitsgruppe 
Scientology, Behörde für ln
neres, Ursula Caberta, Hach
mannplatz 2, 2000 Hamburg 
1, Tel.: 0 40-24 86 49 92 
Lübeck: Elteminitiative in 
Hamburg und Schleswig-Hol
stein zur Hilfe gegen seeli
sche Abhängigkeit und MiB
brauch der Religion e.V., 
Pastor Datlef Bendrath, 
Brahmsstr. 20f, 2400 Lübeck, 
Tel.: 04 51-4 47 86 
Leverkusen: Elteminitiative 
zur Wahrung der geistigen 
Freiheit e.V., U. Zöpel, 
Geschwister-Schoii-Str. 58, 
5090 Leverkusen 1, Tel.: 
0214-5 83 72 

Schwertn: Miehaal Sobania, 
Klosterstr. 13, 0-2750 Schwe
rin, Tel.: 03 85-86 44 63 
Hannover: Pastor Wilhelm 
Knackstedt, Archivstr. 3, 
3000Hannover 1, Tei.:05 11-
12 41-4 52oder-414 
DOsseldorf: Aktion Psycho
kultgefahren (APG), Ellerstr. 
101 ,4000 Düsseldorf 1, Tel.: 
02 11-7210 66 
Hertord: Arbeitskreis Sekten 
e.V., Karin Paetow, Auf der 
Freiheit 25, 4900 Herford, 
Tel.: 0 52 21-5 53 30 
Bonn: Aktion für Geistige und 
Psychische Freiheit (AGPF). 
Graurheindorfer Str. 15, 5300 
Bonn 1, Tel.: 02 28-63 15 47 
Frankfurt/M.: Arbeitsstelle 
für Religions- und Weltan
schauungsfragen, K.-H. Ei-

muth, Saalgasse 15, 60w 
Frankfurt 1, Tel.: 0 69-
285502 
Pfaffenhofen: Robin direkt 
e.V., Vorsitzende Renate 
Hartwig, Zehenstadelweg 14, 
7914 Pfaffenhofen/Berg, Tel.: 
0 73 02-40 10 
München: Dr. Wolfgang 
Behnk, Marsstr. 22, 8000 
München 2, Tel.: 0 89-
55 98 04 40, und 
Elteminitiative zur Hilfe ge
gen seelische Abhängigkeit 
und religiösen Extremismus 
e.V., Postfach 874, 8000 
München 1, Tel.: 0 89-
1 41 28 41 
Pirna: Kaplan Gerald Kluge, 
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 43, 
0-8300 Pirna, ~ 
Tei.:03501-341 61. W 
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: .... .. ~ acnore aur 1 JO hee· 
oDI JO heerarcs de dalles 
11 In voin SNCF de la 
.uoccs1itr. j 000 lotemcnu, 
asftla canto de butcaUA 
rwocvoir 60000 employb. 
mcrca, des J)dita .. ,,. 

NSE 

ioations militaires 
proposirion de M. Plerrc 
0J~ r:tdf'fe~e:e. ~i~~~~~i 
ilres du mcrercdi 10 mars 
uvt les promoelons er 
om suivantes : 
·•· - Sonr promus : ~nt. 
·i~n. les ~ntnoux de bri. 
1ude Ht11quc, Philippe 
lea&-Ciaudc Fcv~i er Rar
:rmanos ; atntral rlc brl· 
colonels Jean Boy. lc.n· 
rolic< er Mi<hcl Ansan de 

I Rt. - Sont promus : con· 
. Ie c:>j)Ïraine de vaisscau 
Btm:. nomm~ comm<ln· 

l< "">2lt tr Ie IIOU,Pt des 
Povlmic; comm1ts.airc 

dcll.\itmc dasst. Ie com· 
n chef cle prcm1~re daSS< 

Bcs>on. . 
- Sonr promus a<!nérol 
: atciennc, les colonels 
c lcbac. Bcmard Ouillor 
aul Spenalcr (nommt 
e la cireularion at~nnc 

i.!;.;i~·r.r~:~r'::.t:~ 
:v9rion atrienncs). 

~e-d~.t:~~·= 
"" ct.:r Picm Petit. 

1-uu•uaue. La aoavti.Je tia.c ck 
mtrro auromariquc ME'TEOR. 
d~· en coor1 de conolru<lion, 
devair rclicr Ie quanier 111 -
cle Patis. 

Si die veut maiatenir 1011 JX'Oa 
jol, la Ville JOta obli~ de lq)ml· 
drc I'CNCmble de la proc6chw. cc 
qui dcmanden deux lDS de d6.u 

:~f~l=~~f..: !~b= 
c i er n•eu encore c:apat. mais Ja 
rt.suJtat.s d~ prem1ers concours 
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« Unt rktoirr 
klatutt» 
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aroupe: socialiste au Coa.seil de 
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~ae ~t~ ·rrar:··-:~~:.:r~:~~=;~! 
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Apfts av ir ainsi • censud• ta 
Ville sur v• projers, les ju&a 
l"ont ex fr*e d•une 1.rave 
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:,~ .. d~tl:"'..':n ~"c:t~~~~ 
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14 rbriet), ool Ie can . 11 c:onca
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Mlle de concert de 700 ploc:es: 
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3*21 MAY92.DEUTSCHLAND: JUSTIZMINISTER NEHMEN SCIENTOLOGY INS 
VI SIER. 

[REUTR) {18) 

Hannover, {Reuter) - Die umstrittene SCIENTOLOGY-Kirche Deutschland soli 
moeglicherweise vom Verfassungsschutz der Laander beobachtet werden. In 
einem am Donnerstag in Hannover verabschiedeten Beschluss forderte die 
Justizministerkonferenz die Innenminister zu einer entsprechenden Pruefung 
auf. 
Die Vorsitzende der Konferenz, Niedersachsens Justizministerin Heidi Alm
Merk {SPD), sagte, in Veroeffentlichungen der Organisation warde ein 
"Fuehrerprinzip" propagiert, das "mit demokratischen Grundprinzipien nicht 
vereinbar" sei und "weit weg von unserer Verfassung" liege. 
Wie Alm-Merk weiter erklaerte, sind die Justizminister "tief betroffen" 
ueber die Agressivitaet, mit der die Organisation versuche, "sich Menschen 
anzudienen, die sich in psychisch besanders schwierigen Situationen 
befinden." Die SCIENTOLOGY-Kirche berge ein erhebliches Gefahrenpotential, 
da sie eine "Veraenderung des Staatswesens und der Gesellschaftsstrukturen" 
anstrebe, sagte Alm-Merk. 
Die Justizminister beauftragten einen Unterausschuss damit, gegen die 
SCIENTOLOGY-Organisation "die Moeglichkeiten strafrechtlicher Raaktionen 
auszuloten". 

REUTER NEWS SERVICE 

5*04MAR92.DEUTSCHLAND: STUTTGARTER JUSTIZ SOLL SCIENTOLOGY-SEKTE 
PRUEFEN. 

[ REUTRI { 13) 

Stuttgart, (Reuter) - Der baden-wuerttembergische Justizminister Heirnut 
Ohnewald hat den Generalstaatsanwalt und die Staatsanwaltschaft Stuttgart 
gebeten, die Einleitung ei nes Ermittlungsverfahrens gegen die "SCIENTOLOGY
Kirche" zu pruefen. Es bestehe aufgrund einer Anzeige sowie zahlreicher 
Berichte mutmasslich Geschaedigter der Verdacht der unerlaubten Ausuebung 
der Heilkunde, teilte das Justizministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. 
Untersucht werde solle, ob die Sekte psychisch labile Personen gegen hohe 
Betraege einer "nach der psychiatrischen Wissenschaft anfechtbaren 
Behandlung " unterziehe. 
Dass es der Sekte im wesentlichen auf Gewinnerzielung ankomme, habe bereits 
das Regierungspraesidium Stuttgart zum Ausdruck gebracht, hiess es in der 
Mitteilung weiter. Die Behoerde hatte kuerzlich dem Stuttgarter SCIENTOLOGY
Varein die Rechtsfaehigkeit aberkannt. 

REUTER NEWS SERVICE REUTER TEXTLINE 

~ ~----------------------------------------------------------------------------~ 
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1 *12JAN93.UK: WHO WILL MIND THE HEALERS? - PSYCHOTHERAPY. 
!Tl (142) 

Demand for psychotherapy is outstripping the reputable supply, Jeremy 
Laurance reports 
Anyone can buy a couch, and place a small ad in the paper offering treatment 
A doctor requires at least five years' training before he can look down a 
patient's throat, but a person whowishes to dabbie in other people's 
emotional Jives needs none. Anyone can buy a couch, place a small ad in the 
paper offering treatment and set up as a "therapist". 
A glance at the classified pages in magazines such as Time Out suggests that 
business is booming. As welf as conventional psychotherapy, you can get 
transactionat analysis, Gestaft therapy, personaf construct psychology, 
hypnotherapy to name only a few. 
Millions of pounds are being spent by vulnerable people in search of answers 
to life's problems, and those who promise them operate free of all controls. 
A patient visiting a doctor's surgery has the comfort of knowing that the 
doctor's competence and behaviour are monitored by the General Medical 
Council, with which all doctors must be registered and which investigates 
complaints. But a patient seeking help from a therapist has no guarantee of 
competence, no means of checking qualifications, and there is no regulatory 
body to investigate complaints. 
Last weekend a meeting of 70 therapy organisations that are members of the 
UK Standing Conference of Psychotherapists agreed to produce a register 
which wilt set out basic training requirements and tor the first time offer 
clients some proteetion against being damaged, exploited or abused. But the 
authority of the proposed register has already been undermined by a split 
among the groups over training. 
Organisations offering therapy have multiplied in the past decade. Some are 
analytic, seeking to give patients insight into their problems, and some are 
behaviourist, seeking to modify emotional responses. One, the British 
Association of Psychotherapists, which has 450 therapists on its books, has 
seen a tenfold increase in the number of enquiries trom the pubtic in recent 
years. 
The growing enthusiasm tor therapy is tuelied by the breakdown of family 
relationships, increasing solitariness and the tougher demands of modern 
life. "People look totheir t herapists for what is missing in their personaf 
Jives," says Dr Brian Martindale, the chairman of the European Faderation 
for Psychoanalytic Psychotherapy. "lt has become more acceptable to go to 
the doctor with psychological problems, but there is enormous disillusion 
because they have contributed almost nothing to solving the ordinary daily 
problems associated with relationships, work and families." 
Coupled with this is the current fashion to eschew drugs, especially for 
emotional distress, because of dissatisfaction with chemica! solut ions and 
fear of addiction. "People suffering depression don't just want their mood 
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lifted ," says Jill Curtis, of the British Association of Psychotherapists. 
"They want to know why they went down in the first place." 
But the demand for psychotherapy is now so great that it is outstripping the 
supply, creating opportunities for the unscrupulous to step in. 
Ms Curtis says the graatest danger is that an unqualified person may uncover 
something he or she does not know how to deal with. Sexual exploitation is 
also a risk . A group set up in 1990 by two psychotherapists, Jenny Fasal and 
Mary Edwardes, to help victims, called the Prevention of Professional Abuse 
Network, says that it has received more than 100 complaints. Other countries 
have moved to deal with these problems. Psychotherapy is now recognised by 
governments in Germany, Holland, Sweden and Finland and therapists from 
approved training organisations can work in the state-run health services. 
In Finland, which has the most comprehensive psychotherapy service in 
Europe, patients can get free 50-minute therapy sessions, up to five times a 
week for up to two years, treatment which would cost thousands of pounds 
privately. 
In Britain, there is greater scepticism a bout the effectiveness of therapy. 
Only child psychotherapists have accredited training and are approved to 
work in the National Health Service. Soma NHS psychologists and 
psychiatrists provide therapy for adults, but they are not recognised or 
paid as therapists. 
Concern about the damage private therapists may do to emotionally vulnerable 
people dates from 1971, when a government enquiry into the quasi-religieus 
cult, SCIENTOLOGY, recommended legislation to regulate psychotherapy. 
However, attempts to re ach agreement on training standards have repeatedly 
failed because of the enormous variety of therapies, which range from short
term behavioural treatments to control a phobia, for example to long-term 
psychoanalysis, involving a minute examinatien of past and present 
relationships. 
To encompass these differences, the UK Standing Conference, set up three 
years ago, divided therapies into eight sections, each with its own 
standards and training requirements, in recognition that people can be 
helped in different ways. "We feit we shouldn't jettison therapies which did 
not conform to a single standard," says Den i se Taylor, a former chair of the 
British Association of Psychotherapists. "There are many roads to Rome." 
However, disagreements broke out within the psychoanalysis section, the 
largest of the eight with 32 member organisations. Some, such as the 
lnstitute of Psychoanalysis and the British Association of Psychotherapists, 
insist on practitioners undergoing personal therapy at least three times a 
week for a minimum of four years. "We feit the standards were not high 
enough and we were in too small a minority to have real influence," Dr 
Martindale says. 
Half a dozen of the top-rank organisations with the strictest training 
requirements have now established their own regulatory authority. the 
British Confederation of Psychotherapists, and plan to set up their own 
register. 
Their action has undermined the authority of the remainder by implying that 
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their standards are lower. The result is confusion for the public and bitter 
resentment among the other organisations. 
Allegations that some therapists have sexually abused their clients have 
also raised fears that therapy may cause damage. Therapeutic relationships 
are open to abuse because the balance of power is one-sided. "A number of 
psychotherapists who are still practising have slept with their patients," 
says Ms Fasal. "Even when it is drawn to the attention of their 
organisations, either they refuse to believe it or they don't do anything 
a bout it." 

"There are what we call 'the GGs', the grab and grope merchants. That is 
usually a one-off. Then there are the therapists who teil patients they will 
be able to have successful relationships only after they have had sex with 
their therapists." 
Because people rarely complain about therapy that fails or goes wrong, there 
is no pressure on the government to act. The depressed blame themselves and 
the pubtic remain ignorant of the risks. Until a register backed by agreed 
standards and monitored by a regulatory body is in place, the opportunities 
tor the unscrupulous and the unqualified will grow. 
"I do believe that therapy can help people to cope with a specific problem, 
such as a bereavement or with more general long-term depressions," Ms Fasal 
says. "But there is no foolproof way of finding a good therapist. Much of 
the time you need totrust your instincts. They should be happy to teil you 
of their methods, training and experience and whether they belong to a group 
of any kind that deals with complaints. A defensive reaction to such 
questions is definitely a bad sign." 
A list of organisations that are members of the UK Standing Conference for 
Psychotherapy can be obtained trom the UKSCP, 167 Sumatra Road, London NW6 
1 PN (please enclose s.a.e). The Prevention of Professional Abuse Network 
(POPAN) can be contacted at Flat 1, 20 Daleham Gardens, London NW3 5DA 
(please enclose s.a.e). 

THE THERAPEUTIC MENU 
Psychoanalysis: based on the theory that we are moulded by our early 
relationships which we unconsciously transfer on to the therapist . The 
patient is encouraged to "freely associate" saying whatever comes into his 
or her head. The therapist analyses the impulses which maintain the 
transterenee and traces them back to early childhood experiences. 
Psychotherapy: embodies the same principle of revealing unconscious impulses 
as psychoanalysis but is more focused on specific problems, less intensive 
and of shorter duration. 
Cognitive therapy: a refined version of "positive thinking" , which has been 
shown to be useful in the treatment of depression. Patients are helped to 
stand back trom negative thoughts and see that they are more pessimistic 
than the situation warrants. Available (rarely) on the NHS. 
Personal construct psychology: based on the view that people respond to the 
world and then "reconstruct" it, with their own theories about why things 
happen. The therapist tries to help the patient find alternative ways of 
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making sense of their experience. 
Transactional analysis: employs exercises and games as well as straight 
talking to explore the patient's transactions with others, especially the 
way they seek and offer recognition and reward. 
Gastalt therapy: geared to overly conformist or restrained individuals who 
are encouraged to release their emotions. The therapist may be noisy and 
provocative and the experience may be cathartic. 

THE TIMES 12/1/93 

3 * 160CT92.GERMANY: HAAG SELLS STAHLBAUTECHNIK NECKAR TO GRESCH
BACH 

INDUSTRIE. 
[HBJ (13) 

Greschbach Industrie GmbH und Co of Herbolzheim/Breisgau has acquired 
Stahlbautechnik Neekar GmbH (formerly Krupp Stahlbau Altbach GmbH) trom its 
manager/owner Gerhard Haag. 
Haag, whosuffered trom a credibility problem as a result of his membarship 
of the SCIENTOLOGY-Church, has also left the management. 
Mantred Greschbach said that Haag had decided to sell his company in order 
to ensure its continued existence. According to Greschbach, Stahlbautechnik 
Neekar has 145 employees and turnover of DM 65m. lt has a good order level 
and the future employment of its workforce is therefore secure. 
Greschbach Industrie GmbH und Co is a holding company for a group concerned 
mainly with steeland industrial contruction. lt has around 850 employees 
and expects turnover of over DM 300m this year (1991: DM 212m). 
[Original artiele approx 250 words] 
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Schulklasse (In Malnz), Götte 

Mehrarbeit für Lehrer 
Drastische Spanna6nahmen will die 
rheinland-pfälzische Bildungsministerin 
Rose Götte (SPD) an diesem Dienstag im 
Kabinett vorschlagen. Die SPDIFDP
Landesregierung, die nach der Regie
rungsbildung vor eineinhalb Jahren noch 
800 zusätzliche Planstellen für Lehrer ge
schaffen hatte, solt den Bildungsetat des 
finanzschwachen Bundeslandes entla
sten. Weil die Za hl der Schüler wegen der 
geburtenstärkeren Jahrgänge bis zum 
Jahr 2002 urn mindestens WO 000 steigt, 
sollen Lehrer länger arbeiten und Klas
sen vergrö6ert werden. Nach bisher noch 
internen Plänen wird die vorgeschriebe
ne Unterrichtszeit für Lehrer an Gymna
sien von 23 auf24 und für Realschullehrer 
von 26 auf 26,5 Stunden wöchentlich er
Mht. Damit sollen Neueinstellungen 
vennieden werden. In dc:n kommc:nden 
Schuljahren sollen jewcils nur rund 300 
neue Lehrer eingc:stellt werdc:n. Die Ge
wc:rkschaft Erziehung uml Wissenschart 
in Mainz hlUt mindestens 600 zusätzliche 
Stellen pro Jahr für erforderlich. 

Greenpeace in Finanznot 

Die Umweltorganisation Greenpeace 
hat offenbar Finanzprobleme: Bei haus
internen Buchprüfungen in der Hambur
ger Deutschland-Zentrale der Umwelt
schützer wurde jetzt eine Finanzierungs
lückeinderEtatplanungfür 1993in Höhe 
von rund 2,4 Miltionen Mark entdeckt. 
Als Ursache des Millionenlochs gibt die 
GeschäftsfUhrung "Fehlkalkulationen 
von Personal- und Portokosten'' an. 
Noch im vorigen Jahr batte die Organisa
tion, die als reichste Urnwelt-Gruppe der 
Welt gilt, in Deutschland ein Spcnden
aufkommen von rund 66 Miltionen Mark. 
Wegen fragwUrdiger Kampagnen-Prak
tiken im Herhst vergangenen Jahres in 
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die öffentliche Kritik geraten (SPIE GE\ 
3811991), leidet Greenpeace seither an 
Spendenschwund. Im laufenden Jahr 
gingen 56 Millionen Mark ein. Vorver
gangene Woche beschlossen die Umwelt
&ehUtzer nun. 18 Stellen abzubauen. Die 
geplanten Entlassungen werden mit dem 
jOngst entdeckten Finanzloch begründet. 
Bereits im Sommer hatte es bei Green
peace Krach ums Geld gegeben. Damals 
war der Finanz.chef der Umweltorganisa
tion, Thomas Brandt, gegangen. Er hatte 
einige Vorgaben für die Haushaltspla
nung als unkorrekt beanstandet. 

Richter in der Sekte 
Das rheinland-pfälzische Justizministè.
rium läBt prUfen. ob ein ehrenamtlicher •. 
Richter wegen seiner Aktivitäten für die 
umstrittene Scientology-Sekte aus dem 
Amt entfernt werden kann. Der Lud
wigshafener BASF-Betriebsrat Dieter 
Klee war im Sommer letzten Jahres auf 
Vorschlag der IG Chemie für die Dauer 
von vier Jahren zum ehrenamtlichen 
Landesarbeitsrichter ernannt worden. 
Nachdem bekannt wurde, da6 Klee sich 
für die Sekte engagiert, mit der sich be
reits der Verfassungsschutz befa6t, ent
zog ihm der BASF-Betriebsrat den Frei
gestellten-Status. Inzwischen kündigte 
die Firma ihrem Mitarbeiter. AuBerdem 
fordene die Gewerkschaft den Mainzer 
Justizminister Peter Caesar (FDP) auf, 
Klee aus dem Richteramt zu entfernen. 
Der Minister hat einen entsP.rechenden 
Prüfungsauftrag erteilt. Ober eine 
Amtsenthebung wird das Landesarbeits
gericht entscheiden. 

~rno-Steuer 

Pornographische Bücher, Hefte und 
Bildbände sollen nach Pllinen des 
Bonner Finanzministeriums stärker be- • 
steuert werden. Staatssekretär Franz 
Christoph Zeitier bat Minister Theo 
Waigel vorgeschlagen, auf Pornogra
pbie kUnftig nicht mehr den halben, son
dern den vollen Mehrwertsteuersatz von 

Gesetzentwurf_ verfassungswidrig? 
Das von Finanzminister Theo Waigel 
(CSU) geplante Standortsicherungsge
setz verstö6t nach Ansicht von Richtern 
des Bundesfinanzhofes gegen das 
Grundgesetz. Drei Senate des Bundesfi
nanzhofes haben mchrcre Vorschriften 
des Gesetzesvorhabens in Gutachten als 
verfassungswidrig oder verfassungs
rechtlich bedenklich eingestuft. Urn den 
Stamlort Deutschland fUr Unternehmer 
attraktiver zu machen, 
will Waigel den Spit
zensteuersatz für ge
werbliche Einkünfte 
von 53 Prozent auf 44 
Prozent senken. Gut
verdienende Freibe
rufler oder Angestellte 
dagegen sollen weiter 
53 Prorent zahlen. 
Diese .. Tarifbegren
zung" hält der IX. Se
nat ,.wegen Versto6es 
gegen den Gleichheits
satz" schlicht ,.fUr ver
fassungs_widrig... Zwei 
Gruppen von Steuer- Klein 

bUrgern würden unterschiedlich behan
delt , ,.obwohl zwischen beiden Gruppen 
keine Unterschiede von solchem Ge
wicht bestehen, daB sie die Ungleichheit 
rechtfertigen könnten". Waigels Erwä· 
gung, die nicht begUnstigten Oczieher 
hoher Einkommen soliten ihren höhe
ren Steuersatz als ,.indirekten Solidar
beitrag" zur Finanzierung der neuen 
Uloder auffassen, verwart der Sena't. Es 



in Zürich Raub mit Todestolge 
STUTIGART, 6. Oktober (dpa). lm 

Stammheimer RAF-ProzeB gegen Christi
an Klar und Peter-Jürgen Boock hat ~as 
Oberlandesgericht Stuttgart der· Bundes
anwaltsehaft am Dienstag den rechttichen 
Hinweis gegeben, daB die Straftaten urn 
den Überfall der terroristische-n Roten Ar
mee Fraktion (RAF) auf ein Züricher 
Bankinstitut am 19. November 1979 mög
licherweise als Raub mit Todesfalge ge
wichtet werden lcönnten. Die Anklage lau
tel bisher auf Mord, versuchten Mord und 
Bankraub. Entsprechend wertete der Bun
desgerichtshof nach Angaben des Vorsit
zenden Richters des 2. Strafsenats. 
Schmid, den Beitrag. des Mittäters Hen
ning Beer in einem Revisionsverfahren. 

. Das Oberlandesgericht Koblenz batte Beer 
zu einer sech5einhalbjährigen Jugendstrafe 
verurteilt. Die Bundesanwaltschaft wiJl 
sich nach Aussage des Oberstaatsanwahes 
Rainer Oriesbaum am kommenden Mon
tag zu dem Thema äul3em. Laut der An
klage sollen Klar und Boock nach dem 
Raub von 548 000 Schwei1..er Franken auf 
der Flucht durch die Züricher lnnenstadt 
eine Frau getötet, eine Wagenbesitzerin lc
bensgefährlich 50wie zwei Poli.zisten teil
weise schwer verletzt haben. 

Beteiligung des Bundes zur 
Sanierung von Altlasten gefordert 

BONN, 6. Oktober (epd). Eine gesetzli
che Regelung zur Bundesbeteiligung bei 
der Sanierung der Umweltschäden aus 
dem Uranerzbergbau der sowjetisch-deut
sc:hen Geseltschaft Wismul AG ·in Ost
deutschland bat die Bundestagsgruppe 
Bündnis 90/0rüne gefordert. Mit der Be
seitigung der · Uranaltlasten der Wismul 
AG seien die Gemeinden in Sachsen und 
Thüringen sachlich wie finanziell überfor-

• · dert, aagte der Abgeordncte Fcige in 
- Bonn. Der umweltpolitische Sprecher des 

Bündnisses bezog sich dabei auf die Ant-. 
wort der Bundesregierung auf eine Grol3e 
Anfrage. Darin lehnt die Regierung .:aie 
Verantwoitung fiir die Sanierung derjeni· 
gen belasteten Flächen ab, die rechtrnaBig 
aQ früher:e Eigentümer wr\ic:kgogeben 
wurden. Für das Darmstädfér Öko-lnsti
tut wies Oerhard Schmidt daraur hin, daB 
der bundeseigenen Wismul GmbH ledig
lich 32 Quadratkilometer gehören. Von 
aiesen Flächen gelten 60 Prozent als sanie
rungsbedürftig. Aul3erdem sei aber mit 34 
geschädigten Fláchen rechnen, die rund 
1500 Quadratkilometer umfassen. Von 
diesem Areal wiesen 450 Quadratkilome
ter Altlasten auf und müBten näher unter
sucht werden. Nach Schmidts Angaben 

· gibt es in einigen Gemeinden im Erzgebir
ge eine ·Million Tonnen radioaktiver Erz
reste, die das Grondwasser belasteten. Zur 
Beseitigung dieser Àltlasten seien die Ge
meinden nicht in der Lage. 

Kleine Meidungen 
EG-Kommi§ionsprisident Delors, der 

ehemalige polnische Ministerpräsident 
Mazowiecki und der frühere belgische EG
Kommissar Graf Davignon haben ein Dis
kussionsforum zur Förderung des wirt
schaftlichen Dialogs zwischen der Euro
päischen Gemeinschaft und den drei Vise
grad-Ländem Polen, Tschechoslowakei 
und Ungarn beschlossen. Ein erstes Tref
ren ist für Anfang März 1993 in Brüssel 
vorgesehen (now). 

Selt dem l. Oktobet' 1991 sind Angehö-
_ : . .... . t .. ... ......... " ... :t" "'";(..,...h,·n A. rmf"f"' ~ Ut;; ?0 00() 

erheb!tchen Vernngerung-ues a..cs..:u;111pv" 
gezwungen". warnt der Verband, der die 
Dachorganisation für den Deutschen Phi
lologenverband. den Verband Deutscher 
Realschullehrer. den Bundesverband der 
Lehrer an bcruflichen Schulen und den 
Bundesverband der Lehrer an Wirt· 
schaftsschulen bildet. 

Kraus appelliert an die Kultusminister
konferenz und das Bundesinnenministeri
um, sie möchten der Reformkommision 
den Auftrag entziehen. Zwar bestreitel 
der ·Lehrerverband nicht die Notwendig
keit, Ausuferungen der Rechtschreibung 
zu korrigieren. So sei es logisch lcaum 
noch nachvollziehbar, daB man ,.bank- . 

di~" Z~·;;i·~;·~~·;-d~"r ";t~~tÜchen Stellen 
finden". Die Reformvorschläge erstrek
ken sich auBerdem auf Fragen der Laut
Buchstaben-Zuordnung (einschlieBlich 
der Schreibung von Fremdwörtern). auf 
Getrennt- und Zusammenschreibung, 
Zeichen~etzung und Worttrennung am 
Zeilenende. Eine aus Fachbeamten beste
hende Arbeitsgruppe solle diese Empfeh
lungen prüfen. heiBt es in der Stellung
nahme der Kultusminister. Nach dieser 
Prüfung auf nationaler Ebene wollèn die 
deutschsprachigen Länder zu einer weite
ren internationalen Konferenz nach Wien 

einladen. HZ ;JI.fr L 

Schwieriger Kampf gegen Jogendsekte 
Untersu~hung der "Scientology"-Methoden I Warten auf ein Urteil 

bhr. STUTIGART, 6. Oktober. lhren 
schon vor acht Jahrcn aufgenommenen 
Kampf gegen die Scientology-Sekte setzt 
die baden-württembergische Landesregie
rung fort. Allerdings sind ihr derzeit die 
Hände etwas gebunden. Die Stuttgarter 
Kultusministerin Schultz-Hector (CDU) 
wilt, bevor sie weitere Schritte unter
nimmt, den Ausgang eines Verfahrens ab
warten, das die Sekte beim Verwaltungs
gerlcht Stuttgart angestrengt bat. 

Die Sekte klagt, weit das Stuttgarter 
Regierungspräsidium dem in der baden
württembergischen Landcshauptstadt an
sässigen Verein .. Scientology Neue Brülc
ke, Mission der Scientology e.V." die 
Rechtsfähigkeit als .,ldealverein" entzo
gen bat. Die Aberkenming wurde mit dèr 
Begründung vollzogen, der Scientology
Verein verfolge entgegen seiner eigenen 
Vereinssatzung nicht überwiegend ideelle 
Ziele. sondern führe einen wirtschaftli
chen Geschäftsbetrieb. 

Der Entzug der Rechtsfähigkeit hätte 
für den Scicntology-Verein zur Folge, daB 
u. "icht me.hr.4ie Vorteilq:ines Idealver
eins·genieBen könnte und sièh eine andere 
Rechtsform zulegen müBte .. Dies soli zu 

. mehr . Transparenz des · Finanzgebarens 
und i.tÏ''tli\em "verbesserteri"' Oläubiger
schutz führen. Dazu sagte Kultusministe
rin Schultz-Hector in Stuttgart, die Lan
desregierung sehe den ProzeB vor dem 
Verwaltungsgericht als Pilotverfahren an, 
das zur Klärung der Rechtslage bezüglich 
der Scientology-Vereine führen könnte. 

Die Ministerin wirft der Sekte vor, ihre 
Geschäftsstrategie ziele in erster Linie 
darauf ab, Menschen von ihrer .Uinwelt 
zu isolieren, sie finanziell auszubeuten 
und physisch wie psychisch abhängig zu 
macben. Dabei werde in Kauf genom
men, daB das Opfer sich bis hin zum wirt
schaftlichen Ruin verschulde. Das Ver
langen nach Waren und Dienstleistungen 
der Sekte werde zum wesentlichen Teil 
dadurch geweckt. ,.daB dem Betroffenen 
das BewuBtsein über - tatsächliche oder 
vermeintliche - somatische oder psychi· 
sche Defekte vermiltelt wird und angebli
che Wege zu deren Beseitigung aufgezeigt 

· werden". 
Nach Ansicht der Stuttgarter Kultus

ministerin muB auch geprüft werden, ob 
das Gedankengut der Scientology-Sekte 
Elemente aufweist, die unvereinbar mit 
der freiheitlich-dcmokratischen Grund-

Fraakfurter Allgesaelne Zeitung 
Frankfurter Zeitung 

Gründungsh~rausg~ht'r Erich Wt'ller f 
Fmnkfurtcr All~temtine Zeitunp. G mb H. 

ordnung der Bundcsrepublik Dcutsch
land sind. Den Publikationen des Füh
rungsstabes lasse sich entnehmen, daB 
Scientology eine ideologisch ausgerichte
te. zentral gesteuerte und aur dem militä
rischen Prinzip von Befebt und Gehorsam . 
beruhende Organisation sei, deren Men
schcnbild uud RechtsbewuBtsein von den 
totalitären Vorstellungen ihres Gründers 
Hubbard geprägt werde. Gegner und Kri
tiker würden .,mit mafiaähnlichen Me
thOden bekämpft", sagte die Ministerin in 
Stuttgart. . 

Weil die Sekte mit ihren Gegnern nicht 
zimperlich umgehe, berichtete Kultusmi
nisterin Schultz-Hector wei ter, sei es nicht 
einfach gewesen. Wissenschaftier zu fin
den, die bereit seien, die Vorgehensweise 
und den Erfolg dieser Vereinigung sys~e
matisch zu untersuchen. Das lnstitut ei
oer baden-württembergischen 1 Universität 
habe jetzt zugesagt, solche Uhtersuchun
gen vorzunehmen. 

Nach Angaben der Ministerin ·ha ben 
Lehrer beim Unterricht in Religion oder 
Elhik die Möglichkeit; auf das Thema Ju- . 
gendsekten einzugehen. Nach einem Ur
teil des Verwaltungsgerichtshofs in 
Mannheim ist es· der Landesregierung er
laubt, sich kritisch zu Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften wie 
etwa Jugendsekten zu äul3ern. Die Politi
leer dürften, wenn sie dazu AnlaB hätten. 
auch negative Wcrtungen abgeben, nicht 
aber unsachlich abwertende Stellungnah-
men. 

Das Verwaltlingsgericht Stuttgart hát 
es dem Land Baden-Württemberg An
fang dieses Monats mit einstweiliger An
ordnung untersagt, eine Verbraucher-Be
ratungsaktion mit Landesmitteln zu un
terstützen. die über das Treiben der · 
Scientology-Sekte informiert. Die Frage, 
ob es sich bei der Sekte urn eine Rcli
gionsgemeinschaft handelt, die den 
Schutz des Grundgesetzes genieBt, bedarf 
noch der juristischen Klärung. 

Nach Ansicht der Jungsozialisten hat 
sich Baden-Württemberg zu einem Zen
trum der Scientology-Sekte entwiekelt 
Sie unterhalte in den alten Bundesländern 
neunzehf.l .,Missionen", davon neun i.m 
Südwesten. Der stellvertretende Juso
Landesvorsitzende Lange sagte, die Orga- · 
nisation sei lteine Religionsgemeinschaft. 
sondern nehme immer mehr .,Züge einer 
kriminellen Vereinigung" an. 

dienstkistende {gegen Vorlagc ~incr entspr~hen
den Bcscheinigung) 29,80 DM frei Haus. jeweils 
einschlie61ich Zustell- und Vcnandgebiihren 
(cinschlie61icb 7% Umsatzsleuer). im St reitband 
Ausland 54.- DM einschlie61ich Porto. gq.c:· 
' • '"··"~ -· · -:: ... t : ,.\.. t ••f"t""""e'"' .. ~i\hn-n l='~n\:-



Duitse vakbond keert ziCh tegen Sçientology 
. . 

Acties tegen overname 
bedrijven doOr "sekte" 

BERLON-BONN (AFP-KNA) ~De Westduitse wkboÓd DGB heeft zich 
gekeerd tegeri pogingen van de Scientology-sekte .om bedrij~n in Oost• 

· Duitsland te kopen. "Nadat ze jarenlang door de Stasi in ~ gaten werden· 
gehouden, willen de werknemers niet met spionagemethoden van de sekte 
worden geconfronteerd", zo zei .Chistiane Brenz, voorzifSter. van de afde-
ling Berlijn wil de DGB. · · · · · 

In antwoord op vragen uit het parle- ,Als het de Scientology-sekte hikt 
ment maakte de Duitse regering maan- het "bedrijfsleven b4men te dringen, is 

·dag -bekénd dat de ondernemer Ger- di_t een niet te onderschatten .gevaar 
·hard Haag, lid van de Scientology~ .voor de democratie ·binnen de bedrij
sekte, in mei het staalbedrijf Riesa in ven, aldus Brenz, die ' de sekte be-

. de gelijknamige plaats in Saksen had schuldigde van . ,,subtiele onderd.nik
gek9(:ht ·van de Treuhandanstalt, die kingsmethoden". De "Scientology-sek
staatsbedrijven in ·de voormalige DDR te, die vaak erVan is beSchuldigd wl
privatiseert. Nadat Haags lidmaat- gelingen af te persen, heeft in 55 ·Jan
schap van de sekte bekend werd, is de · . den in ·totaal ongeveer 6,5 · milj~n 
koop voorlopig uitgesteld. Haag heeft aanhangers. Na de :va} .van de Muur in 
QOk zijn_poging om Krupp Stahlbau in 1989 is de . sekte vooral actief. in de 
Berlijn te kopen, op de lange _baan Vroegere DDR," waar misbruik wordt 
moeten schuiven. De regeriilg heeft gem;Wct van de ge4eprimeerde *m~ 
een onderzoek naar de. handel en· wan- ming onder de bevolking als gevolg 
del van de sekte ingesteld. van de massiüe werkloosheid. 
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. Dér .Gen. 
ktetär der nordrbéib:':westt'älischen 
Reicliet~·bezëiëliti~ die, Ä*-rurig. 
· Bundespiisidenten alS" ~dje f~hc:r. 
te Z1,u: fatschéD Zeit'\ Weizsäêkei h 
zu · ;,unfaîteJi Binicbä~ungen aller 
~er." AillaB gegebien. Atigesichts de 
teienverdro$SCtdiCit. :sei es viel wie' 
die Bürger:zu.p<)titischem Engagem 
ermutigeil._:':Ähnlieh-:.batté ·'·Zuvor 
Mlniste..Piisidént:;:Ràl!' (SPD) : arg 
.tiert •. Die 1J.-teile deS · Bund~räsi· 
seien nicht. gei'Cclit. :Die · PQlitik. b. 
"Ermuûgimg .und nicht .. Detnotivi 
denn ·die.PartCién befänden sich i1 
-~h:wierigeri .S~!üa:~on",' ~ste -~~
. . ::N.e~n ·d~r :o;'Ermu~gung" Diüss 
angesicb~--~~()u.nbest~itbal'en ·I 
verdrosstnhd\c'~h . die Arbeit dt 
~ien ei~--i;~~h~~Bestári~sa 
me" un~g~ -~rden. ·.FPP:.O· 
~rtt&r:'Reiclie( ~rach · sich -dafi 

· dêii 'dirékten ··EiDfl\ÏB ;der Wählcr 
~ UrviáhFder · · · · · und.eir 
wáhiieèhünit ·· P.an ··.· . . . · ... 
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Invloed vooJ1ll via bedrijfSleven vergroot 

Scientology-sekte rukt 
snel op in ex-DOR 

HAMBURG- De omstreden sekte \'811 de Scientology-organisatie steekt 
in toenemeode mate de kop up in bet ~lige Oost-Duitslai:td. Via on
dernemingen die zich geestelijk 'Yei"Waalt voelen met de sekte, wordt de 
invloed uitgebreid. Dat n1eldt bet Duitse opinieweekblad Der Spiegel \'8J1 
dezeweek. · 

Met behulp van camouflage.organi- Het gaat de scientology, aldus Der 
saties, zoals "Clear Gennany"·, pro- Spiegel, ~ral om g~ld. Naast bizarre 
~rt men in economisch opzicht voet richtlijnen als ' 'We hebben je liever · 
aan de grond te ldijgen. ~et.gaat in de dood dan dat · je onbekwaam. bent'~. 
praktijk om het be~,van werlm~ luidt eed stelregel van de in 1986 ge
mees. met sçientology-tactieken, wàt er storven sekteleider Ronald Hubbard· · 
onder meer op neerkomt. om liegatieve · . ~ 
aspecten van collega's te registreren "Vèrdi,en geld. Verdien meer· gèld. 
en deze door te géYen ·aan leidingge~ Zorg ·er \'OOr, dat andere mensen geld 

·.\enden. Als· men ·afvallig is aan . de verdienen~:. 
·Scientology-organiSatie,. zoals in het · . . . . , 
geval yan Jeane~ ,Schwei~. volgen Bij 6ieuwe ondernemingen houdeQ 
siràf.zitti!lgen ~n· 'het 'Engelse: sektece~- . · scientologen zi~h ve~lig op de a~hter,. · 

· trum Saint Hili Manor. Grondregel ·as grond. Maar Der Sp1egel heeft diverse 
•dat een "scientoloog~· nooit een andere namen Van -ondernemers kunnen ach-
"scientoloog" mag àanldagen. · · terltalen die zich met de. uitbreiding : 

· van de sekte bezighouden . 
. -Bedrijssyndicaai : · 

•. 

. ,,Scientolop is geen· sekte in de ge- . 
bruikeliJke zm van )let -v.oord en zelfs · 
helemaal niet een religie"~ zo siélt Re
nate Hartwig, <>prichter . en voorzitter 
van een vereniging · di-e . slaChtoffers 
opval)gt · van . Sc~~tology-~jken.· 
De Scientology i$ ·-~~ ..een vee
dekt opererend bodrijfssyódicaat~. -

•, . 
• ; :,.•: ··. .. · ... :~:;::.:.:' 

. ~. .j, 



Franse poUtie 
doet inval in 
hoofdkwartier 
Scientology 
PARIJS (AFP, AP)- De Franse 
politie heeft dertig aanhan
gers van de Scientology-bewe-

. .. · .. :,, .. , .. :· ... : ;:.:,,::i:: ging gearresteerd, omdat ze 
· '· < •> ::. ··· :·: ' ::f~:~:>:.:'<verdacht worden van oplich-

ting. 

In het hoofdkantoor van de sekte en 
in haar culturele centrum in Parijs 
heeft de politie huiszoeking gedaan 
en dozen met documenten in beslag 
genomen. Ze reageerde daarmee op 
een klacht die zeven ex·aanhangers . 
van Scientology hadden ingediend. 
Hun zou in totaal zo'n vier miljoen 
frank (bijna anderhalf miljoen gul· 
den) zijn ontfutseld door de bewe· 
ging. 

De internatonale president v~n 
Scientology, Heber Jentzsch, heeft 
het optreden van de Franse politie 
toegeschreven aan misnoegen over 
een publikatie van de beweging. 
Daarin werd de inlichtingendienst 
van de franse politie, de R~ne
ments Génkawc, beschuldigd van 

. het onderscheppen van post. het 
: afluisteren van telefoontjes, diefstal 

van documenten en andere onge
rechtighe(len: Jentzsch reageerde 
telefonisch vanuit het hoofdkwar· 
tier van de sekte in los Angeles. 

Het is de tweede keer dat de Franse 
politie in actie is gekomen tegen de 
beweging. In november 1990 wer· 
den negentien leden in staat van 
beschuldiging gesteld. Ze zouden 
zich niet alleen schuldig hebben ge· 
maakt aan oplichting, maar ook ille
gaal medicijnen hebben verstrekt. 
wat de dood van een Scientology· 
aanhanger in Lyon zou hebben ver· 
oorzaakt. 

séientology, in 1954 opgericht door 
de Amerikaan L Ron Hubbard (over
leden in 1986), · beweert over de 
hele wereld zes miljoen aanhangers 
te hebben. Een Frans anti-sekten
centrum daarentegen houdt het op 
400 000, verspreid over dertig lan
den. Bekende aanhangers zijn de 
.filmster John Travolta en de pianist 
Chick Corea. 

·Filosofie . 
De selcte zegt vlà een 'toegepaste : 
religieuze filosofie', die doorgaa~ 

. ongebruikte sectoren van de herse
nen in actie brengt, te ijveren voor 

. een wereld zonder misdaad en oor
; log. Aan inwijding in haar geheimen 
; zijn vaak hoge kosten verbonden. ' 
! Een nieuweli.ng .m.oeur.ln· Frinkrijk 
:. zo'n .... 1ooooo· ... frank .. · (ongeveer : 
! 35 ·ooo;gulden) V'OOi':~eJie~~:J.! .. 

;:·· . .: ... ···. :~: ·:::~:._:: . 
: i 
:Oo.!:; 
~'11;' 
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HC. ·!.-X~ I 
~age stráffen 
in proces tegèn 
Scientology · 
Rome - Een massaproces te
gen 74 Italiaanse medewerkers 
~ de Scientology-beweging is 
geëindigd in vrijspraak voor de 
.meesten. Zeven mensen heb
ben straffen gekregen van een 
tot twee jaar voor het misbruik 
maken van goedgelovigheid. 
Vijf zijn schuldig verklaard aan 
bedrog, ~ de cel wordt hun 
bespaard. · 
Aan de Italiaanse Scientology
beweging waren, behalve het 
misbruik makeR van. de goed
gelovigheid van hun volgelin
gen, afpersing en belastingfrau
de ten laste gelegd. Tweeëneen
halve maand geleden waren 
straffen tot 4,5 jaar geëist, met 
n~e omdat Scientology in Ita
liê J'!Ofljt zou trekken Vat) het 
feitdat de staat er op het gebied 
van de psychiatrie verstek laat 
gaan. Weerloze mensen zouden 
zo tot fmanci~le offers zijn ge
bracht. 



Vandaag eril~c 

Nadat er drie jaar geleden negen leiders in Spanje waren opgepakt, 

werd het stil rondom de Scientology Church. Maar dat wil niet zeggen dat de sekte haar 

activiteiten staakte. Integendeel. De Scientology Church breidt zwijgend 

haar wereld-imperium tût. Een onderzoek naar de dekmantel-organisaties, de methoden 

waarop critici de mond wordt gesnoerd en het grote doel. 

Door Rit·hard Bchar 
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morgen de wereld 
11 No~h Lotriek (24~ uit Kings~on (Pcnnsyl

vama) sprong vonge zomer an Ncw York 
City uit een raam op de tiende vcrdieping van 
het Milford Plaza Hotel. Hij stortte neer op de 
motorkap van een zesdctlfS limousine. Toen de 
politic arriveerde zagen zij dat zijn vingers zich 
nog uitstrekte naar 171 dollar, het enige geld dar 
hij nier had uitgegeven aan de Scientology 
Church: de 'zelfhulp filosofiegrocp' die hij zeven 
maanden eerder ontdekt had. 
Oe vader van Noah l..ouick, een arts, kan het 
nog nauwelijks geloven. "Wij dachten dat het 
een normale opleiding was," zegt hij. "Maar nu 
wcr~- ·ve dat het een school is die gekid wordt 
dov• r··'ychopacen. Hun therapieën zijn pure 
manipulatie. u 1.ockcn naar aardige, intelligen
te mensen en vernietigen ze." 
De Lottick's zouden Scientology graag voor het 
gerecht dagen, voor medeplichtigheid aan de 
dood van hun 1.0011, maar zij zijn bang voor de 
gevolgen. De kerk vcrschuilt zich al bijna veertig 
jaar met succes achter artikel l van de Ameri
kaanse Grondwet en achter een batterij goedbe
taalde advoatcn en privé-detectives. 
De Scientology Church, opgericht door de 
Amerikaanse science fierion-schrijver L Ron 
Hubbard, doet zich voor als een religie. In wer
kelijkheid is de kerk een zeer winstgevende 
wereldwijde zwendelpraktijk die overleeft door 
leden en critici op een mafia-achtige wijze re 
intimideren. Er ûjn in de afgelopen tien jaar 
slechts korte perioden geweest waarin de op
mars van de kerk werd afgeremd. In het begin 
Y:\': :' \ jaren tachtig kwamen elf kopstukken, 
w;~,,: . .. :.ifcr Hubbard's vrouw, in de gevangenis 
terecht. Zij waren betrokken bij infiltratie en 
inbraken. Bovendien had de groep meer dan 
honderd relefoonlijnen afgeluisterd van privé
adressen en regeringsinstanties die betrokken 
waren bij een onderzoek naar de kerk. 
De afgelopen jaren hebben honderden Scicnto-
logcn zich losgerukt uit de greep van de kerk. 
Veel van hen voelden zich geestelijk of mentaal 
mishandeld. Sommigcti hebben een rechtnaak 
aangespannen en gewonnen, anderen hebben 
zich1.elf 'afgekocht' voor bedragen die soms 
boven een miljoen gulden uitstegen. In verschei
dene rcchuz.1kcn hebben reeheers Scientology 
getypeerd ab "schizofreen en paranoïde" en als 
.. corrupt, sinister en gevaarlijk." 
De meeste sektes overleven hun stichter niet, 
maar Scientology floreert sinds her overlijden 
van Hubbard in 1986. De kerk heeft wereldwijd 

ongeveer 50.000 leden, veel minder dan de acht 
miljoen die door henzelf geclaimd wordt, maar 
er zijn inderdaad miljoenen mensen die ooit 
met Hubbard's bizarre schepping te maken heb
ben gehad. Eén van de verschijningsvormen van 
de kerk is 'De kerk van de geestelijke technolo
gie'. Uit dossiers van rechtszaken blijkt dat deze 
zijtak alleen al in 1987 een inkomen had van 
ruim een miljard gulden. Ex-leden die op hoog 
niveau opereerden zeggen dat de moederorgani
satie 1.o'n achthonderd miljoen heeft weggcsluist 
naar bankrekeningen in Liechtenstein, Zwitser
land en Cyprus. 
Hubbard's bocken vormen nog steeds de grond
slag voor de denkbedden en werkwij1.c van 
Scientology. E~n van zijn werken, 'Qlanctics, de 
modeme wetenschap van mentale gczondll'cid' 
uit 1950, beschrijft hoc psychische problemen 
omstaan en hoe ze het beste vcrholpen kunnen 
worden. Volgens Hubbard laten negatieve erva
ringen uit het vcrleden geestelijke littekens, of in 
het kerkjargon 'engrammen' achter. Zolang die 
engrammen niet behandeld worden, zijn men
sen geen vrije wezens. Hubbard beschrijft in zijn 
bock de enige werkzame behandelingsmethode: 
'auditing'. Met behulp van de E-mcrcr, een door 
de stichter oorwikkelde leugendetector, dwingt 
de auditor zijn patiënt 'terug te gaan' naar een 
gebeurtenis in her verleden die de oorzaak is van 
een cngram. Deze praatsessies kunnen volgens 
Hubbard de intelligentie vcrgroten en blindheid 
genezen. li:lfs wanneer de engrammen genezen 
zijn liggen er volgens de Scientology-doctrine 
nog steeds spirituele gevaren op de Iocr. Om aan 
die gevaren te ontkomen moet de Scicntoloog 
"de brug op naar torale vrijheid." 
De kosten van al deze therapieën zijn hoog. 
Nieuwe leden - "rauw vlees" zoals Hubbard 
hen noemt - betalen volgens de laatste prijslijst 
2000 gulden voor een uur 'auditing'. Een sessie 
van rwaalfcneenhalf uur ko~t 25.000 gulden. 
Wie de hele brug wil begaan moet rekening 
houden met bedragen russen de 400.000 en de 
800.000 gulden. 
Psychiaters zeggen dat 'audiring' kan leiden tot 

een verslavende geestelijke euforie. Nieuw
komers kunnen de sessies zelf vcrdienen door 
nieuwkomers te werven, door nieuwkomers cc 
auditeren of door lid te worden van de kerk. 
"Zorg ervoor dat er een heleboellichamen door 
de winkel gaan," schreef Hubbard in een van 
zijn bulletins aan topfunctionarissen binnen de 
kerk. "Verdien geld, verdien meer geld. Laat 

anderen produceren, zodat je zelf geld ver· 
dient... Hoe je ze binnen krijgt, of waarom 
maakt niets uit, maar doe her." 
Harriet Baker (73) werd op hardhandige wijz• 
geconfronteerd met de verkoopmethoden va1: 
Scientology. Toen Bakcr's man overleed aar 
kanker, kwam een Scicntoloog bij haar thuis i1· 
LosAngeles en verkocht -haar voor 2600 guldct~ 
'auditing'. Ongeveer 30.000 gulden laccr om
dekte Scientology dar haar huis geheel was athc-

D~ in 1986 ovtrkdtn Scicntology-opricht~r 
L. Ron Hubbard: "Gad, m~cr g~ld. .. 

taald. De kerk regelde een hypotheek va• 
90.000 gulden, die Baker om moeu4ttc• 
in nieuwe sessies. Bakcr's kinderen _.4deo 
haar echter overtuigen dar zij op de verkeerd 
weg was. In juni verzocht Baker de kerk Otl 
het ongchruikce bedrag van 54.000 gulde· 
terug re storrcn. Niet lang daarna kreeg zij he 
zoek van rwce scienrologen met een E-metcr d i 
haar kw:~men verhoren. B:~kcr heeft het gel• 
nooit teruggekregen. In september moest z. 
haar huis vcrkopen omdat zij de hypocheck ni< 
meer kon betalen. 
Voordat Noah Lotriek zichzelf van het leven h< 
roofde beta:~ldc hij meer dan I 0.000 gulden aa 
de· kerk. Naarmate hij Scientology vaker b< 
zocht, werd zijn gedrag vreemder. Toen Noah 
vader besloot om een psychiater om raad re v.-: 
gen was her al te laat. 'Van Noah's vrienden b 
Diancrics' vcrmeldde de kaart aan één van cl 
bossen blocmen op het graf van Lorriek Get· 
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enkele Scicntoloog nam de moeite om op de 
begrafenis te komen. Een week daarvoor waren 
Noah's ouders nog warm onthaald in het Scicn
mlogygc:bouw. Een leider van Noah's groep liet 
bij ~ie gelegenheid weten dat hun zoon een 
paar uur voordat hij vcrmist werd nog in het 
gebouw was geweest. Maar zodra zijn lichaam 
door zijn ouders geïdentificeerd was werd deze 
lain2 J>ij Scientology ontkend. Tor op de dag 
van - \daag weigert de kerk om 6000 gulden 
die L. .. ick nooit gebruikte terug te beralc:n aan 
de: ouders. Noah zou het bedrag overgemaakt 
hebben als een 'donatie'. 

Dë LEIDING VAN SCIENTOLOGY is op het 
n10ment in handen van de: Amc:rik.1an David 
Miscavige, 31 jaar, een 'drop-out' van de mid
delbare school en een lid van de tweede genera
tic Sdcntologc:n. Ex-leden beschrijven hem als 
sluw, meedogenloos en zo achterdochtig over 
\OCrmeendc: vijanden dat hij z'n drinkbeker nooit 
neerzet zonder er een plastic dekseltje op te 
doen. Het is zijn obsessie om van Scienwlogy 
in de jaren negentig een vertrouwenwekkende 
beweging te maken die ingang vindt onder bre
de lagen van de bevolking. 
Oe 'Cclc:bricy Centers' (Vip-centra) maken on
derdeel uit van deze strategie. In Hollywood 
heeft .d~ kerk een keten van sociëteiten opge
ric:: .' : ·_.~u Amerikaanse sterren groots onthaald 
word\. . In de centra kunnen de beroemdheden 
terecht voor algemene adviezen en voor carrière
planning, overigens tegen betaling van forse 
bedragen. John Travolta, Tom Cruise en de 
actrice Kiestie Alley - bekend van Cheers -
maken gebruik van deze diensten, evenals de 
iazz-muzicus Chick Corea en Nancy Cart
Nright, 'de stem' van cartoon-ster Bart Simpson. 
Maar Miscavigc: bewandelt ook andere 
Negen om zijn doel te bereiken. Hij nam het be
{.Cilde reclamc:burc:au 'Hili en Knowlron' in de 
trm om het ranzige imago op te poetsen. Misca
tigc's groep trad naast Sony en Pepsi op als 
toofdsponsor voor Ted Turncr's liefdadigheids
pclcn. Scientology-boeken werden in grote 
•plagc:s op de marlc.t gebrachr en vervolgens 
!oor de groep zelf gekocht, wdat de-JA: titels 
>Ov<:naan de: bestsellerlijsten verschenen. In gc
c:nonuneerde tijdschriften als Newswec:k en 
lusinc:ss Week vcrschijnen paginagrote adver
:mies, waarin Scic:ncology een filosofie wordt 
c.:nocmd. En in televisiespots worden de hoe-

ken tot vervelens toe aangeprezen. 
Terwijl Je naam Scientology te kust en te keur 
wordt aangeprezen, bedient de kerk zich van 
ralloze schuilnamen, dc:~mantds en russenper
sonen om haar produkt aan de man te brengen. 
Met name rijke, imcllecmelc mensen zijn een 
gewilde prooi. 

STERLING MANAGEMENT SYSTF.MS, opgericht 
in 1983, behoort tot de snelstgroeiende familie
bedrijven in Amerika. (In 1988 bedroeg het in
komen w'n 20 miljoen). Sterling verzendt regel
matig een nieuwsbrief aan meer dan 300.000 
mensen die werkzaam zijn in de gezondheids
zorg: meestal tandartsen. Hen wordt een drasti
sche stijging van het inkomen voorgespiegeld, 
wanneer zij deelnemen aan de door Sterling ge
organiseerde seminars en cursussen, die onge
veer 20.000 gulden per stuk kosten. Het hoofd
doel van Sterling is klantenwerving voor Scien
tology. De oprichter van het bedrijf. tandarts 
Gregory Hughes, staat nu onder verdenking bij 
het 'Tuducollege voor Tandartsen' in Califor
nië. Er zijn negen rechtszaken tegen hem aangc
spannen voor het ondeskundig behandelen van 
patiënten, meestal kinderen. 
Veel tandartsen die zonder het te ,weten bij 
Scientology betrokken zijn geraakt,, hangen 
eveneens n:chtszakc:n boven het hoofd. Tandarts 
Robert Geary uit Medina (Ohio), die in 1988 
een Sterling-seminar bezocht, onderging "de 
meest extreme vcrkoopmethodes die hij ooit 
had mc:c:gc:maakt." Sterling-medewerkers ver
zekerden Geary (45) dat hun firma niet was 
verbonden aan Scientology; toch wisten zij 
Geary ervan te overtuigen dat hij en zijn vrouw 
Dorothy persoonlijke problemen hadden die 
audicing noodzakelijk maakten. In vijf maan
den, zeggen de Gearys, besteedden zij 260.000 
gulden aan diensten en nog eens 100.000 gul
den aan goederen zoals 'met goud ingelegde' 
boeken over invc:steringsniveaus met een hand
tekening van Hubbard. Geary voegt daar aan 
toe dat de Scientologen nier alleen z.ijn bank bel
den om de limiet van zijn credit-card te verho
gen, maar dat zij hem bovendien dwongen zijn 
handrekening te plaatsen onder een aanvraag 
voor een lening van 40.000 gulden. "Her was 
krankzinnig," zegt hij achteraf, "ik kon zelfs 
geen rekening krijgen waarop stond waarvoor 
de lening bestemd was." De Gearys beweren dar 
de dwang zover ging dat Scienrologen Dorothy 

twee weken vasthielden in een berghut, waarn 
ze behandeld moest worden voor een zenuwiJl 
zinking. 

MAAR STERLING is lang niet de: enige dekman 
tel. Er z.ijn ook organisaties die zich ten do, 
stellen de publieke opinie rijp te maken voor ht· 
gedachtengoed van de kerk. "De grootste infor 
matie-<:ampagnc: in de geschiedenis van Scien 
tology," zo noemt de kerlc. de vcrspreiding vat 
meer dan 3,5 miljoen exemplaren van 'The Wa: 
to Happincss' (een boekje over moraal va• 
Hubbard's ~nd) op openbare basisscholen i1 
heel Amerika. Deze taak was in handen van eh. 
'Way ro Happjnc:ss Foundation': ttn van d , 
dekmantels waaronder Scientology een bree< 
publick probeert te beïnvloeden. 'Applied Scho 

_!.astics', Toegepaste scholastiek' is een orgamsa 
tie die tracht op Hubbard's lec:st gestoelde on 
derwijsprogramma's te introduceren op opc:nba 
re scholen. Daarnaast bestaan er plannen voo• 
een campus van 400 hectare met een opleidings 
instituut waar onderwijzers leren de methode•· 
van Hubbard toe te passen. 
Ook buiten het onderwijs nacht Scientology dt 
geesten rijp te maken. Onder de naall! 'Citizen, 
_9>mm~,Ï9.n_&>n..Human . R.ights:.leçHRL._ hea 
'Burgercomitt voor de Mensenrechten', is een 
groep binnen de kerk fulltime bezig om war zij 
ziet als haar voornaamste concurrent, de psy
chiatrie, te besnijden. Het comitt vcrspreidt re
gelmatig rapportages die de psychiatrie: en speci
fieke psychiaters in een kwaad daglicht moeten 
stellen. De aan de kerk verbonden 'Concerncd 
Bwinc:ssaneiÛ. • .&sociatiM s>f Amerid : ··de· V~~: 
eniging van Verontruste Amerikaanse zakenlie
den, organiseert debatten waar tegen drugs word1 
geageerd en verleent swdiebcurzen van I 0.000 
gulden. Zo hopen zij s1udc:mc:n aan zich te bin
den en in de: gunst te komen bij beroepskrachren 
in het onderwijs. Joho D. Roekefdier de vierde, 
senator voor West-Virginia, prees de vereniging 
onlan~ nog aan op de: senaatsvloer, nier wetend 
dat hij met een delunamd van Scientology te 
doen had. In augustus was de schrijver van 
Roots, Alex Halcy, de belangrijkste spreker op 
het jaarlijlae feqtmaal. De onwetendheid tegen
over de kerk kan gênant zijn. Achteraf zegt 
Haley: •1k wiSt niet zoveel van deze dub af. Ik 
ben een aaithanger van de methodisten." 
De gouverneur van de staat lllinois, Jim Edgar, 
maakte het nog bonter. Hij wilde 13 maart uir-
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oepen tot 'L. Ron Hubbard Day'. Tenslotte, zo 
·.ei hij, had Hubbard •de afwijkingen van de 
nensclijke geest verholpen." Toen hij er eind 
·naart achter kwam wie Hubbard werkelijk was, 
:rok hij de proclamatie in. 

SCIENTOLOGY houdt zich niet alleen bezig 
met de zorg voor het geestelijke, maar ook licha
melijke problemen kunnen met de 'tcch' van 
Hubbard vcrholpen worden. Hiertoe i~ 
Med' opgericht: een keten van klinieken waar 
het lichaam wordt gereinigd door wisselbaden 
in de sauna, lichaamsoefeningen en vitamine
preparaten. Deskundigen stellen het program
ma aan de kaak als kwakzalverij. Bovendien is 
het overmatig toedienen van vitamines in com
binatie met de sauna gevaarlijk. 
Hubbard's reinigingsprogramma vormt ook 
de voornaamste steunpilaar voor Narconon: 
een 1r de kerk ~runde keten van 33 afkick
centra voor alco~ol en drugs -sommigen in ge
vangenissen onder de naam Criminon- in twaalf 
landen. Ook op het zakelijke: vlak laten Sciento
logen z.ich niet onbetuigd. Bedrijven werken 
samen met Scientology en andersom. De ge
broeders Feshbach -Kurt, Josc:ph en Mattbcw
uit Palo Alto (Cälifornii!) z.ijn rijk geworden met 
handel volgens het proc~d~ van 'shorting'. Op 
de: effectenmarkt betekent 'shorting' dat een 
handelaar effecten lcc:nt van cc:n staatsbedrijf, 
om 7.1! vcrvolgens door te verkopen op de markt. 
De handelaar hoopt dan dat de prijzen van de 
effecten zullen dalen. Dan kan hij z.c immers 
goedkoop terugkopen en vervolgens teruggeven 
aan de lener. 
De Feshbachs hebben inmiddels mcc:r dan cc:n 
miljard tot hun beschikking en geven leiding 
aan cc:n staf van zestig werknemers. Hun succc:s 
hc:b~n zij, naar eigen zeggen, gehcc:l te danken 
: . . ciemology. De kerk mocht dan ook io'n 
twee: miljoen gulden van hen incassc:rtn. 
Tijdens hoorz.ittingen (1989) in het Congres 
bc:wcc:rdcn vcrtegenwoordigers van verschillen
de bedrijven dat stromannen van de gebroeders 
Feshbach valse informatie hadden verspreid 
onder regeringsinstanties om hun bedrijf in dis
kredict te brengen en de effecten in wurdc: te 
doen dalen. Stromannen zouden met hctzc:lfde 
doel zijn opgedoken in de gedaantes van veilig
heids- en Beursambtc:naar. 
Miehad Russell, uitgever van cc:n aantal tijd
schriften over het zakenleven legde een gerui-

genverklaring af waarin hij zei dar ccn werkne
mer van Feshbach zijn bankiers opbelde en 
trachtte zijn leningen te blokkeren. Soms ook 
huren de Feshbadu priv~-dc:tcctivc:s om bedrij
ven door te lichten. Eventuele misstanden wor
den doorgcspcc:ld aan business-verslaggevers, 
makelaars en beleggers. 
De Feshbachs, die colberts dragen met de slogan 
'c:ffecten-bwters' houden vol dat zij schone han
den hebben. Maar als onderdeel van een lopend 
onderzoek naar mogelijke voorkennis bij cffcc
tcnhandc:l wordt volgens welingelichte kringen 
gekeken of de gebroeders Fc:shbach vertrouwe
lijke informatie hebben gekregen van ambtena
ren van het Ministerie van Volkshuisvesting. De 
broers lijken gelic:crd te zijn aan Scientology's 
strijd tegen de psychiatrie en medicijnen: hun 
slachtoffers zijn vaak firma's die te maken heb
ben met biotechnologie of gezondheid. 
Een andere geruchtmakende activiteit was een 
samenzwering van Scic:ntologen om binnen te 
dringen 'in het Internationale Monetaire Fonds, 
de Wereldbank en de Export-Import bank van 
Amerika om vertrouwelijke informatie re verga
ren. De Scic:ntologcn hoopten re weren re 
komen van wc:lke landen in de wereld her i mer
nationale krediet ingetrokken zou worden. Aan 
de kerk vcrbonden handelaren 7.ouden met da.t! 
voorkennis hun voordcel kunnen doen door via 
kortstondige handelsposities in die landen ge
bruik te maken van de schommelingen in de 
waarde van de munteenheid. 
Soms leiden de malversatics tot een veroorde
lîng. Zoals in het geval van drie sciemologc:n uit 
Florida, waaronder Ronald Bernstein, cc:n be
langrijke geldschieter van Scientology. De drie 
bekenden in maart schuldig te zijn aan het wit
wassen van geld via hun handel in zeldzame 
posac:gc:ls. 

SCIENTOLOGY BESTEEDT grote sommen geld 
aan het monddood maken van critici. Artsen, 
journalisten, advocaten en zelfs rechters worden 
bedolven onder processen, beslopen door detec
tives, vals beschuldigd van verzonnen misdaden, 
in elkaar geslagen of met de dood bedreigd. 
Critici zijn 'vogelvrij' zo luidt cc:n van de be
leidslijnen die door Hubbard werd uitgezet. 
Nadat de Los Angeles 'Times' cc:n serie negatie
ve artikelen over de kerk publiccc:rde, gooiden 
de scientologc:n er naar schatting twee miljoen 

. gulden tegenaan om de publicaties in hun voor-

deel om te buigen. Op billboards en bushokjes 
vcrschenen honderden posters met de namen 
van de vcrslaggevers en daarboven c:cn voor de 
kerk positieve, maar uit z'n vcrband gerukte uit
spraak uit het artikel. 
De meest afschrikwekkende vcrtegenwoordigers 
van de kerk zijn haar advocaten. Hubbard 
waarschuwde zijn volgelingen voor advocaten 
die: adviseren· om niet te vervolgen. •Het doel 
van vervolging is eerder verwarring zaaien en 
ontmoedigen dan winnen." Resultaat: Sciento
logy hc:cfr honderden rechtszaken aangcspannen 
tegen vermeende vijanden en betaalt jaarlijks 
ongeveer 40 miljoen gulden aan mcc:r dan hon
derd advocaten. 
Scientology lijkt zich tot doel te hebben gesteld 
om de oppositie tot cc:n faillissement te drijver 
of te begraven onder papier. Alleen al tegen dl 
belastingdienst lopen 71 rechtszaken. 
Tegen Miehad Flynn, cc:n advocaat uit Bostor 
die tussen t 979 en 1987 slachtoffers van de kerl 
bijstond werden veertien absurde reel _,.ker 
aangcspannen die Un voor ~~n niet ontvankc 
lijk werden verklaard. Een andere advocaat 
Joseph Yanny, vertegenwoordigde de sekte to 
1987. Hij gooide het bijltje erbij ncc:r toen hen• 
naar zijn zeggen, werd vcrzocht om Scientology 
leden te helpen bij het stelen van medisch 
rapporten die gebruikt zouden worden om cc· 
advocaat van de tegenpartij te chanteren. (I 
plaats daarvan werd de advocaat volgens zeg, 
mannen in elkaar geslagen). Sinds Yanny c 
kerk niet mcc:r verdedigt is hij het doelwit g< 
worden van inbraak, rechtsvervolging en bed~ 
ging met de dood. 

CRITICI DRINGEN EROP MN dat de sta 
de kerk op een gecoördinc:crde wijz.c aanpal 
"Ik zou wel c:cns willen weten waar de reg 
ring blijft?n vraagt Toby Plcvin, cc:n advoe~ 
uit Los Angelcs die opkomt voor de slacluoffc. 
"De rtchcsvervolging zou niet ov ~lat· 
moeten worden aan priv~personc:n. God w< 
dat de meesten van ons bang z.ijn om t>etrokk 
te raken." 
Tot dusverre bezorgt de lntc:rnal Revenue Sc:r· 
cc (IRS), ofwel de Centrale Belastingdien 
Scientology nog de meeste kopzorgen. Bel 
tingbcambtc:n hebben vermoedens dat Ht 
bard's opvolgers de kas van de kerk hebben ' 
licht. Sinds t 988, toen de Hoge Raad z 
schaarde achter c:crderc: gerechtelijke uitspral 
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om de belastingvrijwaring voor Scientology op 
te heffen is er een grooucheeps landelijk onder
zoek gestart. Een klein, maar behulpzaam 
houvast in het onderzoek waren casscncbandcn 
met gesprekken tussen hooggeplaatste Scien
tologcn en hun advocaten. Volgcru een federaal 
hoger gerechtshof vormden de banden bewijs
materiaal voor een plan om Min de toekomst 
belastingfraude te plegen". 
De belasringdienst en de FBI hebben ex-leden de 
afgelopen drie jaar verslag laten uitbrengen van 
hun bevindingen. Dit onderzoek werd mede 
gestart om bewijs te vergaren in een grote zwart
geld-affaire. Maar dit ondcnoek is volgens de 
laatste berichten vorig jaar vastgelopen. De 
Federale politic klaagt dat het Openbaar Minis
terie weigen voldoende geld beschikbaar te 
stellen. Dat geld is nodig om een langdurig on
derzoek in te stellen en de aanvallen tegen indi
viduele politicfunctionarissen af te weren. "Vol
gens mij kan de inlichtingendienst van Sciento
logy zich meten met de 1'111, M zegt Ted Gundcrs
on, een voormalig hoofd van het FBI-kantoor in 
LosAngelcs. 

SOMS KUNNEN zelfs de fanatiekste aanhangers 
wel een beetje bescherming gebruiken. Dat 
bleek nog eens in her geval van John Tra volta die 
üch, ondanks luitUche gduiden in de richting 
van het management, toch lange tijd opwierp 
als de onofficiële spreekbuis van de kerk. Ex-· 
leden die in de top meedraaiden vcrzclceren dat 
Travolta lange tijd bang is geweest dar details 
over zijn seksuele leven naar buiten gebracht 
zouden worden, zodra hij de kerk de rug toe zou 
keren. Het voormalig hoofd van de veiligheids
dienst van Scientology, Richard Aznaran, herin
nert zich dat Miscavige tegenover stafleden vaak 
grappen maakte over Travolra's vermeende pro
miscue homoseksuele leven. Op dit moment 
lijkt de dreiging achterhaald. In mei vcrkocht 
een mannelijke porno-ster voor 200.000 gulden 
her verhaal over zijn rwcc jaar durende relatie 
met Travolta aa.n een pulpblad. Travolta weiger
de commentaar; in december diskwalificeerde 

z.ijn advocaat her verhaal als bizar. Twee ~eken 
later kondigde de acteur aan dat hij ging 
trouwen met actrice en mede-Scicntoloog 
Kdly Preston. 

NIET LANG NA DE DOOD van Hubbard ont
bood de kerk Trout & Rics een respectabel mar
keting-adviesbureau dat opereert vanuit Con
neccicut. "Wij z.ijn zeer duiddijk geweest." zegt 
Jack Trout. "We hebben hen geadviseerd om de 
bod uit te mesten, de conaoverses te beëindigen 
en zelfs ~p te houden een kerk te z.ijn. Zij waren 
er niet voor te porten." In plaats daarvan heeft 
Scientology nu één van de grootste Pubtic Rda
·tions-firma's in de arm genomen: Hili and 
Knowlton. Woordvoerders van het bedrijf wei
geren commentaar. Trout niet: "Hill and 
Knowlton moeten het gevoel hebben dat er nog 
met deze heren te praten valt," zegt hij. "Tenzij 
z.e her echt aUccn maar om het geld gaat." 

DESKUNDIGEN VOORSPEUEN dat, tenzij de 
federale autoriteiten hun uken serieus aanpak
leen, de piraterij van de kerk z.ich zal verspreiden 
als een kankergezwel. "Scicntologen z.ijn zeer 
ondernemend, en nu Hubbard dood is, en niet 
meer in staat om de boel in de war te gooien met 
z.ijn eeuwige invallen, is bet voor de navolgdin
gen zelfs eenvoudiger geworden om hun route 
uit te stippelen," waarschuwt Louis West, direc
teur van het ' Instituut voor Ncwopsychiauie' 
aan de 'Univenireit van Califomie' in LosAnge
lcs. "Ik voonpd 'dat er meer offensieven en fi
nanciële transacties in gang gezet zullen worden. 
Wat ik zou willen z.ijn wettelijke maarregelen 
om mensen te bCschermen tegen de valse belof
tes van sektes als Scientology." 
Maar zolang de slachtoffers en de opponenten 
van Scientology met succes de mond gesnoerd 
kunnen worden, zullen de zakenlui en de advo
caten van Scientology miljoenen blijven vcrdie
nen door de kerk te helpen om haar imperium 
te vergroren • 
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tn de kerk zich zal verspreiden 
•.we!: ~~entologen zijn zeer 
mt1• • ·:!>bard dood is, en niet 

Ie ~i in de war te gooien met 
len, is her voor de navolgdin
;iger geworden om hun route 
Naarschuwt Louis West, dil·ec
tiruut voor Neuropsychiarrie' 
it van Califomie' in LosAnge
:lat er meer offensieven en fi
! S in gang gezet zullen worden. 
·n zijn wettelijke maatregden 
çchermen tegen de valse belof
)cientology." 
:lachtoffers en de opponenten 
·net succes de mond gesnoerd 
zullen de zakenlui en de advo
•logy miljoenen blijven verdie
: te helpen om haar imperium 

... .. 
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Scientology in Nederland 
P~ur Rmsm maaku in 1988 voor Ni~uw~ &vu un undercover

r~portag~ ovu tk ScimtoÛJgy Church in Amstudam. Hij vug~lijkt 

nu tk Am~rikaans~ m Nederlandse organisatie m~t elkaar. 
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"Scientology" will gegen 
Senatsbeschlu8 vorgehen 

mt1.. HAMRURG, 30. Mai. ,.Mit allen 
1.u Gehote stehenden Mitteln" wilt die 
.. Scientology-Kirche" gegcn einen Be
~dtlul\ des Hamburger Senats zu Felde zie
hen. der dcm Verein die Rcchtsfähigkeit 
entzugen hat. Die von grolkn Teilen der 
ÖITentlichkcit als .. Sekte" angeschene, sich 
~lbcr abcr als .• Kirche" hc7.cichnende Or
gani~ation ist in den Augcn des Scnats eine 
.. auf Gewinner1.ielung ah.~chendc" Vereini
gung. die nicht die Privilcgicn cines Ver· 
eins in Anspruch nehmen darr. ,.Scientolo
gy" nannte das Verfahren des Senacs als 
.,an der Orënze der RechtsbtUgung" ange· 
siedelt und - im Hinblick auf die Bürger
schaftswahlen am Sonntag - einen "über
stiir7.t kompooierten Wahlkampf5chlager 
mil schriigcn Tönen". 

Scientology soli in der liundesrepublik 
Dcut~hland 30 000 Miltdieder ha ben. An
fang de~ Jahres batte das Verwaltungsge
rkht I lamburg der Organi~ation auferlegt, 
ihren Verkauf von Büchem. Kurscn und 
.. Eiektrometern" als normales Gewerbe 
am:umelden. Dagegen hatte Scientology 
Widerspruch eingelegt. Das Treiben der 
.. Kirche", die auf offener Stra6e Mitglie
der anzuwerben versucht, hat in Hamburg 
zu heftigen Reaktionen der Bevölkerung 
gerlihrt. So wurde eine Bür~erinitiative ak
tiv, die fónfzigtausend Unterschriften sam
melte und einen · UntersuchungsausschuB 
des Dundestages fordert, der die ., Machen
schaftelf der Selète" untersuchen soli. 
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