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Interpol beschuldigd van tsedewer!:ing cirugshandei 

AKSTERDAM tANP} -De inh•rnatior:alE" politieorqanisatie loterpol werkt ~ree 

aan de handel in verdovende tsiddelen in plaats van deze te bestrijden. Het 
pas opgerichte Colilite voor de Nale-ving van de We-t en Sociale 
Rechtvaardigheid in 1\asterdar;, onderdee-l van de- 1\:ae-rikaanse- Coaaission on 
law Erdorcefle-nt and Social Jusheel 1e-gt daar voidoendE" bewijze-n voor te 
hebben . Interpol ont\:ent dl? aangevoerdP feiten niet, ~aar zegt daar niets 
tegen te kunnen ondernemen . 

Regel~atig verspre-idt Interpoll waartij honderdvijftiq landen zijn 
aangt-sloten, gegevens ovpr de intE-rnationale handel in verdovende aiddelen 
· '~c ;.ine H• t.eroine), o·~e-r de trÖ(nsporter. en de ge-volgde routes vië: t.ë:ar 

netwerk over de gehele wereld. Het is het cow.ite in A&sterdat opgevallen 
dat de handel in drugs sinds de instE-ll i ng van dit irdor&atienetwerl: tien 
jaar geleden alleen aaar is toegeno~en. 
Het coaite zeqt over voldoende aanwijzü,gen te beschikken 01 te stelll'n. 
dat de gel.JP"~ens ·van Interpol eerder gebruikt '>lorden O!fl de handel in 
verdovende liddelen te bescherru,n dan deze tegen te çaan. "In ieder geval 
staat vast dat druçslanden als Pana~a, Boli via , Equador, Peru, Coluabia en 
Pakistan, alle aar,gesloten bij Interpol, constant kunnen besdáHen over 
alle gegevens betreffende de activiteitE-n van drugshandelaars•, aldus de 
~toesrrlvoerstH v?.n het coJ:ite. l \AN?) - Vofir het comite spreken de "feiten 
voor zich: -terwijl de betrokkenheid van generaal K~nuel Uoriega van 
Puralla tij de drug~.trandel in reqHingsdc.culileden van de Verenigde Staten 
al voldoende WilS a<cngetoond, heeg de- bevelhebher in 1'17B de 
verantwoording voor de drugsco11:missie van lnt!.'rpol ter bestrijding van de 
handel in verdovende iliiddelen 1 - tiE-n jaar later beschuldigde Alterika de 
generaal, die in april 1'187 uit t.arrd!.'n van sec retaris-generaal Raymond 
Kendali van lnterpol nog een onderscheiding had gekregen voor üjn 
verdien!'.ten in de :.trijrl tegen df: drugshandel, ·~an cmwettiçe pral:tijkerr op 

' gebied. •rn feite stond hij de htindel toe en waarschuwde handelaars, 
als qerechtelijke actie werd onderno~en", aldus het comite, - in ·augustus 
voriç jaar trad het hoofd van Interpol Panama, luitenant -kolonel Nivaldo 
~l?.drin;m ir: het qet.eil: een orrt~oetir.g mt-t het drugs~artel l'ledellin. Een 
half jaar later vluchtte hij roet Nor iega in de pauselijke nuntiatuur in 
Panama. !n januari v?.n dit jaar werd hij be-schuldigd van liloord op de 
anti-d:-ugs advocaat Seratin 11itrotti, -generaal Jose larate van Peru, die 
toegang hild tot de interrratic.na l e ClHï:u:unic a tie h jnen van Interpol, l:reeg 
vorig jaar 15 jaar gevangenisstraf voor medewerking aan cm:aine 
transporten, - ook de voorttalige ~inistH van Birrrrenlandse laken luis Arce 
van Bolivia kon gebruil: •aken ·van de infor11atie ·van Interpol over 
verdovende "iddelE>n, voordat hij in 1989 in ~aerüa voor het gerecht kwa• 
in verband eet drugshandel, - het hoofrl van Interpol lfiguel Aldana Ibarra 
van Mexico naa sa:eergeld van drugshandelaars aan. Begin dit jaar werd hij 
beschuldigd van &oord op de Al!ieril:aanse drugsag:?nt Enrique Catrrarena, -
ruir; een jaar geleden ~roest generaal Suilll'r<l<ü Medina Sanchez, hooid 
Interpol in Coluabia, aftreden o111dat hi j trad sar..engel'ierl:t 1ret het 
~lEdellir:-Y.artel, - uijlt,n gE-nera;ll I~a-AHiaq ··m• Pakistan heeg in 1984 
van de secretaris-gemeraal van Interpol een gouden ~edai!ie voor zijn 
inn·t in de strijd tegen de handel in verrlovenrlt- midrlelt-n. Onderzoek toont 
aan dat dl.' grmeraal al eerder betrol:l:en \'las bij transporten van 
Pal:istaarrsf t.emir.E-. üp-vallend is vcdgens het W11ite dat de wereld rsnder 
zijn benind voor 70 procent werd ·voorzil.'n van heroir.e uit zijn land. J 
(AMP) - Egon Sct.lar;ipz, staf&E-dt-wer ker op t,r-t hoofdbureau van Interpol in 
lyon , ontl:ent de;:!.' feiten niet. Hij doet alleen wat lacherig over de 
onderscheidir,g 'l ar. Interpol aan gt-neraal Norieç<: : "Dat had niets te 
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bet~fener;. · Het girrt6:~ ·eé;· E:f.nvoudige penning, eE'n s.ouvenier•. 
[\VH het 11:htrui~ van drugsgeg~:-vt-ns it>ljt hij het volgende: "Wij üjn 
s lechts een doe:rçeefluil: er, hebhen geen en~e!e invloed op wat de 
J:iOlitieorljan.isatiP.s i n de li dstaten i1Jt-t de üdr:r";atie doen. Jarurer qt-nüeç 
zijn er landen waar corruptie in het politie-apparaat regel•atig voorkoit. 
Daardoor hmne-rr gegeverrs over drugstr<ms.porten in ve>rke.:rde handen ~OfiE'n 

en de infortatie op een andere ~anier worden g~:-hruikt dan waarvoor ze zijn 
bedoeld. Wij kunnen daar ni ets h ·gen :ken. Corruptit- is nil't tl' ver&ijden. 
Misbruil: van irdormatie valt niet te voorko!llen" . 
HE-t coc.itE- in A11:sterda!l i s daarvan nit-t ovt>rtuigd l'n !IE'E'nt dat Interpol E-r 
wel degelijk voor l:an zorgen dat gegE-vens niet in verkeerde handH• h?recht 
f.orren. Dt- organisatiE- hesehuldigt Ir,teqml er zelis var. dat <ij daar 
bewust aan il'ewt-rH. Vanwegl' het Nazi-verleden van de intt>rnationall' 
politieorganisatie heeft ht-t cc&ite Wl'inig vertrouwen in de lt>iding van 
Interpol. Het wijst t-r onder meH op dat de inlichtingenoiticier van de 
Nazi's Paul D:ickopf van 1968 tot 1971 presiilt-nt van lntt-rpol was. 
Ht>t wantrouwen van het co~ite 11ordt nog ··;erstt-rkt door de onscht>ndbaarht>id 
van lntt-rpol! waarvoor de huidigE- president van üo;tenrij~ Waldht>ilfl in 
l'tS4 rsls secrt-taris-ger.E-raa! ··1an de IJereniqde Naties ··;oor zorgde. "Gezien 
zijn connl'tlit-s •et de Nazi's destijds is r:ok hij niet belt>aaal zuivt>r", 
a !dus de ~toord·voHster, "Door deze ü.~unitei t is Interpol volko0t>n 
c•ngrijphaar . 6t-enHrkt- lt- ït-gerinq l:an controlE- uitol'fE-nen op de 
activitE-iten van de politieorganisat ie. f (ANP} - Voorts maal:t het cotite 
1ich ernstig zorgl'n ovl'r de gegt>vens ht>treHende personen, die bij 
Interpol in Lyon Lijn opgt>slagen en voor de liurgt-rs ontoegankelijk üjn . 

'ie&aml iit-t-t wie t-·v E-ntut-e~ de ht-schiHing ht-eH o1 kan l:rijqt-n o·vE-r 
privt--geçevens van 11e-nsen. Wij E~al:t-n ons vooral zorgen, omdat ook landen 
die de· llit-r.se-nrt-chtt-n duidelijk IDe-t vot-ten heden, zoals Iran~ Ctiili, libit> 
en China, hij Interpol zijn aangesloten" 1 aldus M woorèvoerster. 
Dt- polibeorçanisatie wt-igert volgt-n:. he-t comite dc•ssiers in tl' laten 
kijken. Corredies op iGutl' ge-gt>vt>ns zijn nil't ~togt>lijl:. "!iit laatstE
tJee~ onlançs, tot-n Susanne B. uit Munchen meerdert- ea}en werd 
gearresteerd als gevolg van een naa~sverwisse-!ing in de stukken van 
Inte-rpc•l . Zij wt-rd Vl'rwanl met de !E·rrc•riste Susanne Albrt-cht. Pogingt-n C•lll 

dt- fout in de archit-vl'n te hi?rstellen! liepen op nil'ts uit", aldus het 
COi!rite. 
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Interpol in Lyon ge~ft toe dat ~ij ~rn~en ni~t zonder ~eer 1n hun dossiers 
laten ki jk en . Er bestaat v~lgen; Schlanipz ~el een &oge! ij k een beroep te 
doen op een onafhankelijke co~eissi r, di r kan beoordelen of ieeand inzage 
in de stul:ken 1ag hebben . Het cotite ~iet dit als een liassen neus , o11dat 
de betrokken coe:r~:i ssie te-vpe} !sarde:ï !E-t interpol het-H en het predi~aat 
"cnafhanke! ij~' niet yerdient. 
Het cooite heeft schrifte lijk ee.>n bHoep gedaan op dr- regering ·~an de 
So,net-Unie haar aanvrailg voor het l idtaatschap van Interpol opnieuw te 

::wegen en uite-i r:dr!ijk i n t e trekken. "Interpol kan zijn eigen 
corr>.Jptie ni et bestrijden . Daarot &oet er H·n nieuwe coordinerende, 
irrternationale> pol i tie~acM ~oRie>T: ï':Pt volledig veilige r-n betrouwbare 
inforDat ieli jnen", aldus ~toord>·oerstrr van het coeite. I DE» HAAG ( ANP) -
De Al!leri kaanse ComfJission on law Erdorce-r.e-nt and Sc•ci<d Justict>, waar>1an 
het Coaite voor de llal~vir.g van de Wet en Sociale Rechtvaardiqh~id 
onderdet>l uit~aakt , i s er-n iantelorqanisatie van de Scit>ntology Church. 
Vt>el van hun bt>schuldigingt>n aan het adres van lntt>rpol 1ijn "ap~rtl' 
onjuistht>dl'n•. Dat Zl'gt Mr. J. de Wa~rd v~n de c~ntrale R!?thl'rch~ 
Informatiedienst CR I ~aar.dagmiddag in een reactie op dt> aantijgingen. Dt> 
CRl vervult in ons land de lntr-rpoltake-n. 
Volgens De Waard bt>weert ht>t pas opgeric hte co•ite dat !nt~rpol de 
aangevoerdt> i~ite-n ni et ontl:ent, ~::aar dat is volgens ht>s onzin. Interpol 
ontkent juist ~et l:le1s dat ht>t berichten in het Milde weg rondstuurt 
waardoor ze in verke~rde handen kunnen va i Jen. "Berichten wordt>n allet>n 
ge~tuurd naar di e l;mden waar we:· ze willen hebben. • 
Dat het wantrouwen van het coeite- nog 2rsu wc.rden ·~r-rsteri:t door dt> 
"on~chendbaarheid" van Interpol, noe~t De !flaard een aperte on juistheid • 
Hij wi jst l'rop dat lnterprsl een 'lo!k e-nred:h·lij~t- status ht>t>H en dat 
alleen de speret ar is-generaal een diplo•atieke status heeft . Hensen die 
voor Interpol werken hebben et>rt de>rgelljke status niet. 
Dat Interpol onderscheidingen zou uitdel en aan eensen als !4oriega klopt 
volgens de CRI-woordvoerd!?r al helt>eaal niet : "Inte-rpol ht>Pft geen 
decoratit>stelsel." 
De !:RI ht>t>H vorig jaar bt>zot>k gekregen van ve-rtege-nwoordigers van dt> 
coe~:~is~ie . Die steldt>n Dt> Waard toen l'en hel e ret>ks vragt>n over hl't 
1unctione-rl'rr van lntt"rpol. I-liet al èie vre:gt>n kon hij r:Ptt>en beantwoorden. 
Maar ndar de antlloorden heeft de com&issie volgens hem niemer eeer navraag 
gedaan. Toe-sturen van de é<nhmorden was r.ie-t !Oc:Jt>li jk ol!ldat dt> 
coo~issieledt>n zeide-n nt>rgens bere-ikbaar tl' 2ijn. Navraag leerde toen dat 
ze TtësUii gelit>t>rd warere l'l'rr dl' Scit>rrtology •:erk. 
281106 mei 90 

____ ___:At4P lllEUWSBERitHiEI~------
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Na de ~Jap 
HUBERT SI'IEETS 
"Opgebrand" staat er deze week pontificaal op het titelblad van 
Voorwaarts, het ' opinieblad ' van de P-vdA. Dat lijkt een aardige 
saaenvatting van het voorafgaandE·. Maar helaas, het sla;st op het 
welzijnswerk. De redactie van Voorwaarts, onlangs na een intern 
conflict op het partijbureau order een Engelse naae 
geprivatiseerd, is in haar reflectie op het d~bacl e overgegaan 
op de aodernste voraen van coiaeunicatie. Een analyse? D;st zou te 
veel gevraagd zijn. Een co&~entaar? Te gevaarlijk . ~ellicht een 
interview? Maar aet ioiÎP d;m? Nee 1 twt>e cohillrns en !'en 
pr i jsvraag , dat is de ni~uwe stij!.Het hoofdstedelijke
ger;eenteraadsid Annemarie Sn·wel st. el t in haar co luiJin v;sst dat 
21? die "bejaarde zogenaa~d socialistisc he intellectuelen• die 
het op haar partij gt-u:unt ht-bhen de "kor.ende vier jaar niet 
•eer wil horen" . "Je hoort je partij trouw te blijven.• 
Grewel spiegelt zich aan Ron A. Hubbard en diens Scientology 
Church. De buurtpoliticus Stephan St~iometz, sinds twee weken 
deelraadslid ir. de Indische buurt in ~~~rsterdae, ·vindt de 
•oorvijg op·voedend• l!aar voor het overige wenst hij üch toch 
vooral te verban>n over het succes van de "c lub van ringbaarden 
en ribbroeken" (l ees: D66), die "sliert roo• uit een 
ifangeklede pijp• • En het sir.ds h;pe Keken ontdekte principe 
'terug naar de basis ' (Sint ) •rijgt vort via een quiz • 
.Bezinning? Ben je geL De lezers lliüeten gewoon eer, ' leuk ' stukje 
schri jven •over de rellen en de nieuwe koers, over de gebeten 
hCJoden en de beste stuurlui" • "De a;,rdigste, slieste, teest 
eigene, inspirerendste en leukste bijdragen• ~orden in het 1 
ttei-nuuer (ooit dt> flag van de Arteid} gepubliceerd. "Dus als u 
rept over de saaiheid van Kok, de arrogantie van Etty of de 
tas-~et-de-stenen-van-Dales is de kans• daarop niet 20 groot, 
laat Samson Abel bussiness publishers hv (inderdaad, de redactie 
v;sn het sociaal-det;ocratische opinieblad) op voorhand reeds 
weten.Ziedaar de PvdA-cultuur anno 1990. 

-------'NRC HANflELSBLAD _____ _ 
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Aus dem Obergericht 

1-4- r-'·91 

~t Jürdjcr Jcitung 

~Verschärfung der Urteile gcgen Scientology-Mitglic.der 
(sdo) In der Berufungsverhandlung im Zürcher 

· Scientology-Prozess bat das Obergericht die Ur
teile der Vorinstanz deutlich verschärft. Vier 

, Scientology-Mitglieder wurden wegen Betrugs zu 
:
1 

2 Monoten Gefängnis bedingt verurteilt, jedoch 
vom Vorwurf des Wuchers und des unlauteren 

; Wettbewerbs freigC$prochen. Die l'ier batten im 
Winter 1987/88 einer jungen geistig behinderten 
Frau Kurse, Bücher und Kassetten flir Ober 
12 000 Franken verlcauft In der Begründung 
stützte sich das Obergericht weitgebend auf die
jenige des Bezirksgerichts Zürich. Als <<absolut 
unverständlich,, bezeichnete es jedoch das Straf
mass der Vorinstanz von 14 Tagen Gefängnis. Die 
Veneidigung bezeicbnete das Urteil als «nicht 
akzeptabel» unà liindigte an, kantonale und eid
genössische Nichtigl:eitsbeschwerde einzulegen. 

Geistige Bescbrii.rlkiheit erkennbar 
Nach Ansicht des Obergerichtes war fnr die 

vier Mitarbeiter der Scientology Church die gei
stige Beschrlnktheit der Geschädigten deutlich 
erkennbar. Das Gericht wirft ihnen vor, sie hätten 
der 24j!hrigen Frau arglistig 6ngeredet, die ver
kauften Kurse und Lebrmaterialien seien geeig
net, ibre persönlichen Probieroe zu lösen. Die 
Angeldagten hätten in professioneller und syste
matischer Weise die Unterlegenheit der Geschä
digten ausgenützt. um ihr möglicbst viele Unter
lagen verkaufen zu können, meinten die Richter. 
Allerdings betrachten sie auch die Scientologen 
selbst in einer gewissen Art als Opfer, indem sie 
dem Dru<X der streng hierarchisch und autoritlr 
aufgebauten Organisation ausgesetzt gewesen 
seien. Sie seien dadurcb in ihrer Zurecbnungs
fähigkeit leiebt eingescbrlnkt gewesen. 

. . ; · . 

~;~ . . .·. .· . . 

Gegen das Urteil der Vorinstanz legten sowohl 
die Verteidigung wie auch die Staatsanwaltschaft 
Berufung ein. Die Verteidiger der vier Angeldag
ten batten zudem - erfolglos - eine Aufsichts
beschwerde gegen den Bezirksrichter eingelegt, in 
der sie ihm «krasse Pflichtverletzungen" vorwar
fen . 

Die Angeklagten, drei Männer und eine Frau 
im Alter zwischen 27 und 33 Jahren. batten der 
Bebindenen zwischen dem 5. Novémber 1987 
und dem 16. März 1988 Kurse und Lehnnittel für 
rund 12 000 Franken angedreht. Vor Gericht be
teuenen sie ihre gut.~ Absicbt Sie bätten die 
Materiatien in der Uberzeugung verkauft, die 
K!uferin profitiere davon. 

Verteidiger plädierten aur Freispruch 
Die Staatsanwaltschaft beantragte bedingte Ge

fängnisstrafen von vier Monaten. Der Geschädig
tenvertreter fordene eine «angemessene Bestra
fun~,. Er wollte sicb nicht auf ein Strafmass (est
legen, betonte aber, das Uneil mOsse «kJar und 
deutlich ausfallen", urn den «ausbeuterischen 
Verkäufen" und den «aggressiven Verkaufs
methoden" der Glaubensgemeinscbaft Einhalt zu 
gebieten. 

Die Verteidiger plädienen auf Freispruch. Sie 
warfen dem Geschädigtenvertreter vor, seine Stra
tegie richte sicb nicht gegen die AngekJagten, son
dem gegen die Scientology-K.ircbe als Organisa
tion. Die Oberrichter eracllteten den Straftat
bestand des Betrugs fiJr erfUilt und werteten das 
Verschulden fllr ((nicht leicht". Auf Grund des 
Deliktsbetrags sei eine bedingte Geflngnisstrafe 
von zwei Monaten bei einer zweijährigen Probe
zeil angemessen. 
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prompts more telephone pleas for help 
than does Scientology. Says Cynthia Kis
ser, the network's Chicago-based executive 
director: "Scientology is quite likely the 
most ruthlcss, the most classically terroris
tic, the most litigious and the most lucra
live cult the U.S. has ever seen. No cult ex
tracts more money from its members." 
Agrees Vicki Aznaran, whowas one of Sci
entology's six key leaders until she bolted 
from the church in 1987: "This is a crimina! 
organization, day in and day out. It 
makes Jim and Tammy (Bakker] look like 
kindergarten." 

To cxplore Scientology's reach, TtME 
conducted more than 150 interviews and 
reviewed hundreds of court records and in
ternal Scientology documents. Church of
ficials refused to be interviewed. The in
vestigation paints a picture of a depraved 
yet thriving enterprise. Most cults fail toj 
outlast their founder, but Scientology has 
prospered si nee Hubbard's death ·in 1986. 
In a c:öurt filing, one of the 
cutt's many entities:...:.the 
Church of Spiritual Tec:bnol
ogy-Jisted $503 million in in
come just for 1987. High-level 
detectors say the parent organi
zation has squirreled away an 
estimatcd S400 million in bank 
accounts in Liechtenstein, 
Switzerland and Cyprus. Scien
tology probably has about 

150,000 active members, far few
er than the 8 miltion the group 
claims. But in one sense, that 
inflated figure rin~ true: mii
Jions of people have been af
fected in one way or another by 
Hubbard's. ~~!r~·~.ation. 

Scientology J.S now run . by :.i 
David Miscavige, 31, a high 
school dropout and second
generation church member. 
Defectors describe him as cun
ning, ruthless and so paranoid 
about perceived enemies that 
he kept plastic wrap over his 
glass of water. His obsession is 
to attain credibility for Scien
tology in the 1990s. Arnong 
other tactics, the group: 
• Retains pubtic relations pow
erhouse Hili and Knowlton to 
help shed the ·church's fringè
group image. 
• Joined such household narnes 
as Sony. and Pepsi as a main 
sponsor of Ted Tumer's Good
will Gam'es. 
• Buys massive quantities of its 
own books from retail stores to 
propel the titles onto best-sell
er lists. 
• Runs full-page ads in such 
publications as Newsweek and 
Business Week that eaU Scien
tology a "philosophy," along 
with a plethora of TV ads tout
ing the group's books. 

• Recruits wealthy and respectable profes
sionals through a web of consulting groups 
that typically hide their ties to Scientology. 

The founder of this enterprise was part 
storyteller, part flimflam man. Born in Ne
braska in 1911, Hubbard served in the U.S. 
Navy during World War 11 and soon after
ward complained to the Veterans Admin
istration about his "suicidal inclinations" 
and his "seriously affected" mind. Never
theless, Hubbard was a moderately suc
cessful writer of pulp science fiction . 
Years later, church brochures described 
him falsely as an "extensively decorated" 
World War 11 hero who was crippled and 
blinded in action, twice pronounced dead 
and miraculously cured through Scientol
ogy. Hubbard's "doctorale" from "Se
quoia University" was a fake mail-order 
degree. In a 1984 case in which the church 
sued a Hubbard biographical researcher, a 
California judge concluded that its 
founder was "a pathological liar." 

Hubbard wrote one of Scientology's 
sacred texts. Dianetics: Tlze Modem Sci
ence of Mmtal Health, in 1950. In it he 
introduced a crude psychotherapeutic 
technique he called "auditing." He also 
created a simplilled lie detector (called 
an "E-meter") that was designed to roea
sure electrical changes in the skin while 
subjects discussed intimate details of 
their past. Hubbard argued that unhappi
ness sprang from mental aberrations ( or 
"engrams") caused by early traumas. 
Counseling sessions with the E-meter, he 
claimed, could knock out the engrams, 
cure blindness and even improve a per
son's intelligence and appearance. 

Hubbard kept adding steps, each more 
costly, for his followers to climb. In the 
1960s the guru decreed that humans are 
made of clusters of spirits ( or "thetans") 
who were banished to earth some 75 mil
lion years ago by a crue) galactie ruler 
named Xenu. Naturally, those thetans had 

to be audited. 
A U.S. Intemal Revenue. ' 

Service·rulis:!g in 1967 strippeij ; 
Scientology's inother church. o$! 
its tax-exempt status. A federal 

·oourt ruled in 1971 that Hub
bard's medica! claims were bo
gus and that E-meter auditing 
could no longe.r, b.e called a 
scientific treatmenf. Hubbard 
responded by going fully reli
gious, seeking First Amend
ment proteetion for Scien
·tology's st range rites. His coun
selors started sporting clerical 
collars. Chapels were built, 
~nchj~ became "missions," 
êes became "fixed donations," 

and Hubbard's comic-book 
cosmology became .. sacred 
scriptures." 

During the early 1970s, the .. 
JRS conducted its own auditing 
sessions and proved that Hub
bard was sk.imming millions of 
dollars from the church, lauo
dering the money through dum
my corporations in Panama and 
stashing it in Swiss bank 

·accounts. Moreover, church 

THE LOTTICKS LOST THEIR SON, Noah, 
who Jumped trom a New Vork City hotel 
clutchlng $171, vlrtualfy the only money 
he had not yet turned oftr to 
Scientology. His parents blame the 
church and would like to sue but are 
frightened by the organization's 
reputation for ruthlessness. 

merobers stole ms documents, 
filed false tax returns and ha
rassed the ·agericy's .èinpi<>Yees. 
By late 1985, with high-level de
rectors accusing Hubbard of 
having stolen as much as $200 
million from the chuich, the JRS 

was seeking an indictment of 
Hubbard for tax fraud. Scientol
ogy merobers "worked day and 
night" shredding documents 
the JRS sought, according to de
fector Aznaran, who look part 
in the scheme. Hubbard, who 
had been in hiding .for Jive 
years, diéd before·the crimirial 
case could be prosecuted. 

Today the church invents 

TIME, MAY 6.1991 53 



! 
I 
i. 
; 

i 
I 
i 
I 

!' 
I 

l· 
I 

Several courses entail repetitive 
exercises (sitting on a chair for , 
houl's without twitchin&. . ' 
speakifli to people without .. :: : 
displaying emotionl lhat help ·· ' 
pacify and indoctrlnate the ' 1:. 
customer. 

costly new services with all the zeal of its services, prompting two cult members to 
founder. Scientology doctrine warns tbat show up at her door unannounced with 
even adherents wbo are "cleared" of en- an E-meter to interrogate her. Baker 
grams face grave spiritual dangers unless never got the money and, financially 
they are pusbed to higherand more expen- strapped, was forced to sell her house in 
sive levels. According to the cburch's latest September. 
price list, recruits-"raw meat," as Hub- Before Noah Lottick killed himself, he 
bard called them-take auditing sessions had paid more than $5,000 for church 
that cost as much as $1,000 an hour, or counseling. His behavior had also become 
$12,500 fora 12~hour "intensive." strange. He once remarked to ~is parents 

Psychiatrists say these sessions can pro- that bis Scientology mentors could actually 
duce a drugged-like, mind-eontrolled eu- read min ds. When bis father suffered a ma
phoria that keeps customers coming back jor heart attack, Noah insisted that it was 
for more. To pay their fees, ncwcornerscan purely psychosomatic. Five days before he 
earn commissions by reeruiling new mem- jumped, Noah burst into bis parents' home 
bers, beoome auditors themselves (Misca- and demanded to know why they were 
vige did so at age 12), or join the church spreading "false rumors" about him-a 
staff and receive free counseling in ex- delusion that finally prompted bis father to 
change for what their written contracts de- call a psych ia trist. 
scribe as a "billion years" of labor. "Make 1t was too late. "From Noah's friends 
sure that lots of bodies move through the at Dianetics" read the card that accom
shop," implored Hubbard in one of bis bul- panied a bouquet of flowers at Lottick's 
letins to officials. "Make money. Make funeral. Yet no Scientology staff mem
more money. Make others produce so as to bers bothered to show up. A week earli
make money ... However you get them in er, local church officials had given Lot
or why, just do it." tick's parents a red-carpet tour of their 

Harriet Baker leamed the hard way center. A cult leader told Noah's parents 
about Scientology's business of sellirig re- that their son had been at the church just 
ligion. When Baker, 73, lost her busband hours before he disappeared-but the 
to cancer, a Scientologist tumed up at church denied this story as soon as the 
her LosAngeles home peddling a $1,300 body was identified. True to form, the 
auditing package to cure her grief. Some cult even ha~led with the Lotticks over 
$15,000 later, the Scientologists discov- $3,000 their son had paid for services he 
ered that her house was debt free. They never used, insisting that Noah had in
arranged a $45,000 mortgage, which they tended it as a "donation." 
pressured her to tap for more auditing The church bas invented hundreds of 
until Baker's children belped their moth- goods and services for which members are 
er snap out of her daze. Last June, Baker urged to give "donations." Are you having 
demanded a $27,000 refund for unused troublc "moving swiftly up the Bridge"-

~-----------------------------------
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Auditin& your life (and prior livesl 
to locate evil intenlions and 
traumatic experientes lhat left 
you with psychosomatic ins. 
Algraduation, you have 
attained tlle state of 

that is, advancing up the stepladder of en
lightenment? Then you can have your case 
reviewed for a mere $1,250 "donation." 
Want to know'"why a thetan hangs on to 
the physical universe?" Try 52 of Hub
bard's tape-recorded speeches from 1952, 
tilled "Ron's Philadelphia Doctorale 
Course Lectures," for $2,525. Next: nine 
other series of the same sort. For the col
lector, gold-and-leather-bound editionsof 
22 of Hubbard's books ( and bookends) on 
subjects ranging from Scientology ethics to 
radiation can be had for j!lst $1,900. 

To gain inftuence and lure richer, more 
sophisticated followers, Scientology bas 
lately resorted to a wide array of front 
grouJ!S_a!td fin8_!1CÏ!ll ~ms. Among th~IJ): 

CONSULnNG~ Sterling M~ement Sys
tems, fonned in 1983, hasbeen' i'ánked ~n 
recent years ui lric. magaziné . ás 'one 'Öf 
America's fastest-growing private oompa
nies (estimated 1988 revenues: $20 mil
lion). Sterling regularly mails a free ncws
letter to more than 300,000 health-care 
professionals, mostly dentists, promising 
to increase their incomes , draînatically. 
The firm offers seDÛna1'5 and courses that 
typically cost $10,000. But Sterling's true 
aim is to hook costomers for Scientology. 
"The church bas a rotten product, so they 
package it as something else," says Peter 
Georgiades, a Pennsylvania attorney who 
represents Sterling victims. "lt's a kind of 
bait and switch." SterJing's founder, den
tist Gregory Hughes, is now under investi
gation by California's Board of Dental Ex
aminers for incompetence. Nine lawsuits 
are him for malpractice 



(seven others have been settled), mostly 
for orthodontie work on children. 

Many dentists who have unwittingly 
been drawn into the cult are filing or 
threatening lawsuits as wel!. Dentist Rob
ert Geary of Medina, Ohio, who entered a 
Sterling seminar in 1988, endured "the 
most extreme high-pressure sales tactics I 
have ever faced." Sterling officials told 
Geary, 45, that their firrn was not linked to 
Scientology, he says. But Geary claims 
they eventually convineed him that he and 
bis wife Dorothy had personal probieros 
that required auditing. Over five months, 
the Gearys say, they spent $130,000 for 
services, plus $50,000 for 
"gold-embossed, investment-

§ grade" books signed by Hub-
'" bard. Geary contends tbat 

iScientologists not only called 
bis bank to increase his cred
it-card limit but also forged 
bis signature on a $20,000 
loan application. "It was in
sane," he recalls. "1 couldn't 
even get an accounting from::~ : 
them of what I was paying 
for." At one point, the Gearys 
claim, Scientologists held 
Dorothy hostage for two 
weeks in a mountain cabin, 
after which she was hospital
ized for a nervous breakdown. 

diting, Glover's practice would fail, and 
Dee would someday abuse their child. The 
next month the Rowes flew to Glendale, 
California, where they shuttled daily from 
a local hotel to a Dianetics center. "We 
thought they were brilliant people because 
they seemed to know so much about us," 
recalls Dee. "Then we realized our hotel 
room must have been bugged." After bolt
ing from the center, $23,000 poorer, the 
Rowes say, they were chased repeatedly by 
Scientologists on foot and in cars. Dentists 
aren't the only ones at risk. Scientology 
also makes pitches to chiropractors, podia
trists and veterinarians. 

PUBLIC INFLUENCE. One front, the Way 
to Happiness Foundation, has distributed 
to children in thousands of Alnerica's pub
I ie schools more than 3.5 miJlion copies of 
a booklet Hubbard wrote on morality. The 
church calls the scheme "the Jargest dis
semination project in Scientology history." 
Applied Scholastics is the name of still an
other front, which is attempting to instaU 
a Hubbard tutorial program in public 
schools, primarily those populated by mi
norities. The group also plans a 400-hect
are campus, where it wiJl train educators to 
teach various Hubbard methods. The dis
ingenuously named Citizens Commission 

on Human Rights is a Scicm- . 
:- ?::: ·~: ~~~13! tology group at war with psy

: , · ·,, ·.: ·i "' chiatry, its primary competi
.. _;,·,. tor. The commission typically 

.,,:. issues reports aimed at dis
crediting particular psychia
trists and the field in genera!. 
The ccHR is also bebind an 
all-out war against Eli Lilly, 
the maker of Prozac, the 

Last October, Sterling 
broke some bad news to an
other dentist, Glover Rowe of 
Gadsden, Alabama, and his 
wife Dee. Tests showed that 
unless they signed up for au-

HARRIET BAKER, 73, LOST HER HOUSE after Sclentologists 
leamedltwndebtfreeandanangeda$4S,OOOmortgage, 
which they pressured herto tap to pay tor audHing. They had 
approached her alter her husband died to help "cure" her grief. 
When she couldn't ~ the mortpge, she had to sell. 

· · U.S.'s · top•selling anti
depression drug. · Despite 
scant evidence, the group's 
members-who call them
selves "psychbusters" -claim 
that Prozac drives people to 
murder or suïcide. Through 
mass mailings, appearances 
on talk shows and heavy lob
bying, CCHR has hurt drug 
sales and helped spark dozens 
of lawsuits against Lilly. 

Another Scientology
linked group, the Concemed 
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Special Report 

Ignorance about Scientology can be embar
rassing: two months ago, Illinois Gover
nor Jim Edgar, noting that Scientology's 
founder "has solved the aberrations of 
the human mind," proclaimed March 13 
" L Ron Hubbard Day." He rescinded the 
proclamation in late March, once he 
learned :\\:ho J-!.ul}b~rd really w~ 

Businessroen's Association of America, 
holds antidrug contests and awards $5,000 
grants to schools as a way toreeruit students 
ànd cuny favor with education officials. 
West Virginia Senator John D. Roeketelier 
IV unwittingly commended the CBAA in 
1987 on the U.S. Senate floor. Last August 
Roots author Alex Haley was the keynote . 
speaker at its annual awards banquet in Los'1 
Angeles. Says Haley: "I didn't know mucht HEALTH CARE. HealthMei a chain of elin
about that group going in. l'm a Methodist." r ics run by Scientologists, 'promotes a gruel-

ing and excessive system of saunas, exercise 
and vitamins designed by Hubbard to purify 
the body. Experts denounce the regime as 
quackery and potentially harmful, yet 
HealthMcd solicits American unions and 
public agencies for contracts. The chain is 
plugged beavily in a new book, Diet for a 
Poisoned Phlnet, by journalist David Stein
man, whoconetudes that scores of common 
foods (among them: peanuts, bluefish, 
peaches and cottagecheese) are dangerous. 

: · . .. · . : · · · )'~·:: ~, ..• ~: .::·~~A:.t' . ),Vi4~.\.;, ,~)rft;·:v;?. _; :. ·. ..:· · 
· . ·. ·. ·. Mining Money in··,Vàn.COûVêt~~~~;:~i;!:~(:::·:;-?r: · · : -~ . 

. ·.·.· o::ar .. ~...::::r:...~<t= <:mA~~~-tii:::: . 7 
._: ·: Britisb Columbia, often .c:allcd the scam capitalof the world. '·company in top posts, buJ~}).o~ say they_q~t when they real- : ~~~-:: 
... ~ '· · The excllange's 2,300 penny-stock listings account for $4 biJlion _.· ized tbe .stamf)s .We~-~ -wo~:tThe .. stamps we re . 
J i . in aimual trading. ~ Canadian joumalists and insiders claim . :.: created py ,P.Jid:-dUile· ~tK>p.;.. ~ -qplO.~t-~~c?ctors, 7 says Mi; .• · ;<· ·. · 
?:.' ·:: tbe vast majority range from total washouts to outright frauds: . chael. Lä~~;-~it9r (>f~~ Stamp$~' Alnerica's larg- • · · . 

. ,. · .. . ,1\vo Scientologists wbo operate there are Kenneth Gerbino ' est stamp joumaJ!.After tJi4;\1Qck toppeid $6~ :it began a steady ·:: . 
···._ and Michael Baybak, _20-ycar chun:h veterans from ~rly . ~rit.wit~.!Ja~.Wll~~~~~::aJöngth~_way. T~" · , 
, . HiUs, Califomia, wboare major donors to th~ cult. Gerbmo, ~5, · day 1t trades at 'J~~ ·r:f:i-\·Ä?~~i) ,;;.-... :-:;; :}:r&.:~~.; · :,... . · . · ~ :. 
:··. : .. :is a money ~r, marketmaker·and publasher of a financial . ::.:/. ~~~~~;-ÜC)~.~ff.~~:::~f.\t,i;ObJ~,i~9a~'s and Ger- · · :!' _;; 
·"" . : ncwsletter. He hu boastcd in Sclentol- . . . , · ... ~· . ·.: . . ,. •·: , • · ~ · '~!>II19;~!,J*P.tJóllij~JoJm.tJed bY. .en-. 
t \':; ~ pimals that he owes all nis stock~ :: .ztr~~~Yf~:l~,u~ turn~ . . 

· p~eking · success to L Ron Hubbard. : ! to an establtSbcd Vanrouver broker.m 
: -:. Tbat's not saying much: . Gerbino's S.J 987) to ·help.finance the company; a ·:· ·' : 
:·, ;. .· newsletter picks since 1985 have cwnu- i 1,SOO.:pectare ' lnining · property near 
· ·.: latively retumed 24%, while the Dow fR,~nQ~ Nevada:/fhé broker promised 
· Jon~ industrial average bas ~re than , :to ~more than .$3 minion and soon 

doubled. Nevertheless Gerbino's short- bro~ght :Baybak and Gerbino into tbe 
term gains can be stupendou$. A survey '~:;Jotdan nev~r got ·most ·of the :, . : 

. Jast October found Gerbino to be the . , moqty,but the ~t~bers ended up . · · 
: · oitly manager wbo made money in the •with ~ good de:al of~eapstock and op- . 
. third. quarter of 1990, thailks to gold .! tioJlS,!Ne'xt they!,Cleçtcd èiirectors who 

and ot.ber resource stocks. Fpr tbe first · ·,weré' fri~ndly. to them and. set in mo-
qu.rter of 1991, ~rbino was dead last .· tion: a. ~ries of.oomplex m~uvers to 

. Baybak. 49, who runs a pubtic relations .: block;Jord&Q frQm voting stock he con-
,:. , · company staffed . witb Scientologists, ~ troU~ and to run. him-out of the com-· 
.: ;. apparently bas no ethics problem with pany~111'~ been ~an bonest policeman 
. · • engineering a hostile takeqver of a firm "·:ll1J my,llfe and I~~ tbc worst kinels 

. he is hired to promote. . . ;., of çrimes, and Jhis ranks high," says . , 
, . .' , Neither man agreed to be inter- ~~:fci~t_è<\the~; _&hareholder :Thoma.S .. 
,; .: __ VIewed for this. story, yet both threat- *-.;~ÇI~20-year!veteran of Re~o's po-
.: . . ened.,Iegal actton tbrough attomeys. ,..,,li~:.f~whohasteamc4upwtthJor-
·• :·. "What these guys do is take·over ex>m- . _.,,, d~ .. ïq' try t0 geNhe ·gold mine back. 
· : panies, hype the stock. sell their shares, ATHENA GOLD'S WIWAMJORDAN .. "They stole this rnan's property." 
. ·. and then there's nothing left," says · Cultmemberasotcheapatoc:k, ··With Baybak as chairman, the two 

~: ;~ tlo~, Campbell,: a former ,. ~ri~CII·;: r.nhlmoutot.... · · ataffs. are. pro- .. . . 
_;<r'lawyer whowas a direc:tor ·or mining .. ;.;, ... ... . :. ·~ :..:,~ .. :;.-~f:· · · '~~~·. ; 

, · company Athena Gold until Baybak and Gerbino 'tookitover . . 
' The patt~m has beoome familiar. The pair promoted a · Placer .P<>me,, ónc Qf Anterlicà'1~ .large~t ll.•:>ta··mtnmlll. 

. mining venture called Skylark Resources, whose stock traded :· : cominitted at 1~. $25;.5 ~lon t() the mine. That's 
.. at nearly $4 a share in 1987. The outfit soon crashed, and tbe , news to.Piacer DóQle, ·~~ is no pre--commitment,'1 says 
· stock is around 2~. NETI Technologies, a software company, . _Placer ,cxccUtive q>le M~F8rland. " We're nQ• going to spend 
was trumpeted in the press !'S " the next Xerox" and in 1984 . :.tbatmoney_unl~siuvey~ul!'justifytheexpenditure." . · 

. . . . rose toa market value of$120 million with Baybak's help, The ·.·.; . ..· Ba~s. firm .J"epresent~ Western Resource Techno!-
~, . company, which later collapsed, was delisted two months_ago;: : Ogies,:a Texas oil~Pitd-g8$.ö91.npany, but got the boot in Octo-. . ;, 

by the Vanrouver ~c~ange. :. . . . .. . .. . :-t .. ; , , <! .: bef:I·~~~ St~P;McGu~,.pr~ident of Weste~ Resou_rce: 
. . ; . .-· Qllybalt appeared 11;1 J98?. ~t tbc. helm oOV~.StJ;~t,.;v_.:~~~::."Hts as' a , public~relatioosififm m need of a pubhc relataons 
• .. · ~ !-_ ~~'t~P ~at~_çcd,jt~ed 35..toD;S of llU'e' Mf(t;:' · \ firm.; ButM~~ecan.nót,_Wigh too freely. Baybak and ot~- ; . · 

-:!: ~ dl~~.Eijtem1 postage ~~n-wg~i$.100 ,mllli()n'"ran~ -~ ~:.' ·e~ Sciento~·~udinf ~.estatoofL Ron Hubbard, still . , ' 
:: ... b:uYins ~ wortd's Jatiérst .. co~JéCtidn of aouthem Aiabtan •- : controlhugeblocbo.t~~pany'utoctr .~a,lfldtanl..,_ · · 

.' ·~·. :: .· · :~ ': /~ J ~ • : . • • • . , ' : ~ • • • • • ·.' •••• ( ) ; .1~;~ .. ·.{ .: ·~~: ~ ·~·~i~~ .. : . :~:1~i~;~;·:~~~ .. ,;;;fi'J9!~:~; · i J!~'~} .. !·~:\~:·t ·i~. ~- · ··. . . :' · . . ·.J. 
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For~er U.S. Surgeon General C. Ever
eu Koop labeled the book "trash," and thc 
Food and Drug Administration issued a 
paper in October that claims Steinman dis
torts his facts. "HealthMed is a gateway to 
Scientology, and.Steinman's book is a sort· 
ing mechanism," says physician William 
Jarvis, who is head of the National Council 
Against Health Fraud. Steinman, who de· 
scribes Hubbard favorably as a "research
er," denies any ties to the church and con· 
tends, "HealthMed has no affiliation that I 
knqw of with Scientology." 

DRUC TREATMENT. Hubbard's purifica
tion treatments are tbe main
stay o Narconon. a Sciento- · 
ogy-run chain of 33 aloohol 

and drug rehabilitation cen
ters-some in prisons under 

·the name "Criminon"-in 12 
countries. Narconon, a classic 
vehicle for drawing addicts 
into the cult, now plans to 
open what it calls the wortd's 
largest treatment center, a 
1,400-bed facility on an Indian 
reservation near Newkirk, 

klahoma (pop. 2,400). At a 
. 1989 ceremony in Newkirk, 

the Association for Better 
Living and Education pre
sented Narconon a check for 
$200,000 and a study praising 
its work. The association 
tumed out to be part of Scien
tology itself. Today the town is 
battling to keep out the cult, 
which has fought back 
through such tactics as send
ing private detectives to 
snoop on the mayor and the 
local ncwspaper publisher. 

Joseph and Matthew-have become the' 
leading short sellers in the U.S., with 
more than $500 million under manage
ment. The Feshbachs oommand a staff of 
about 60 employees and claim to have 
earned better returns than New York's 
Dow Jones industrial average for most of 
the l980s. And, they say, they owe it all 
to the teachings of Scientology, whose 
"war chest" has received more than $1 
million fr<im the family. 

The Feshbachs also embrace the 
church's tactics; the brolhers are the terrors 
of the stock exchanges. In U.S. oongressio
nal hearings in 1989, the heads of several 

whethcr the Fcshbachs rcceived confiden
tial information from FDA employees. The 
brolhers seem aligncd with Scientology's 
war on psychiatry and medicine: many of 
their targets are health and biotechnology 
firms. "Legitimate short selling performs a 
public service by deflating hyped stocks," 
says Robert Flaherty, the editor of Equities 
magazine and a harsh critic of the brothers. 
"But the Feshbachs have damaged scores 
of good start-ups." 

Occasionally a Scientologist's business 
antics land him in jail. Last August a for
mer devotee named Steven Fishman began 
serving a five-year prison term in Florida. 

His crime: stealing blank 
stock-contirmation slips from 
his employer, a major broker
age house, to use as proof that 
he owned stock entitling him 
to join dozens of successful 
ciass-action lawsuits. Fishman 
made roughly $1 million this 
way from 1983 to 1988 and 
spent as much as 30% of the 
loot on Scientology books and 
tapes. 

Scientology denies any tie 
to the Fishman scam, a claim 
strongly disputed by both 
Fishman and his longtime 
psychiatrist, Uwe Geertz, a 
prominent Florida hypnotist. 
Both men claim that when ar
rested, Fishman was ordered 
by the church to kill Geertz 
and then do an "EOC," or end 
of cycle, which is church jar
gon for suïcide. 

FINANClAL SCAMS. Three 
Florida Scientologists, includ
ing Ronald Bernstein, a big 
oontributor to the church's in
ternational "warchest," plead
ed guilty in March to using 
::~eir rare-coin dealership as a 
.lloney laundry. Other notori• 
ous activities by Scientologists 

THE ROWE FAMILY SPENT $23,000 on Dlanetics treatment. 
Uke many dentists, Glover Rowe was drawn In by Sterling 
Management, whlch does not pubDctze lts ties to Scientology. 

BOOK PUBLISHING. Scien
tology mischiefmaking has 
even moved to the book in
dustry. Since 1985 at least a 
dozen Hubbard books, print
cd by a church company, have 
made U.S. best-seller lists. 
They range from a 5,000-page 
sci-fi decology (Black Geru:sis, 
The Enemy Within, An Alien 
Affair) to the 40-year-old 
Dianetics. In 1988 the trade 
pubHeation Publishers Wee/dy 

include making Canada's shady Vanrouver 
stock exchange even shadier (su box) and 
plotting to plant operatives in the World 
Bank, International Monetaiy Fund and 
Export-Import Bank of the U.S. The aJ.' 
leged purpose of this scheme: to ga in ins i de 
in formation on which countries are going t9 
be denied credit so that Scientology-linkcfd 
traders can make illicit profits by taking 
"short" positions in those countries' 
currencies. 

In the stock market the practice of 
"shorting" involves borrowing shar~ of 
publicly traded ooropanies in the ; hope 
that the price wil! go down before the 
stocks must be bought on the maJJtet and 
returned to the tender. The...-f'esbbach 
brolhers ~ Palo Alto, _.ÇaHfÓrnia-Kurt, 

ooropanies claimed that Feshbach opera
tives have spread false ~nformátion to gov
ernment agencies and posed ·in various 

. guises-such as a Securities .and ~change 
· Commission official-in an 'effort .to dis
credit their companies and drive the stocks 
down. Michael Russell, who ran a chain of 
business journals, testified that a Feshbach 
employee called his bankers and interfered 
with his loans. Sometimes the Feshbachs 
send private detectives to dig up dirt on 
firms, which is then shared with business re
porters, brokers and fund managers. 

The Feshbachs, who wear jackets hear
ing the slogan "stock busters," insist they 
run a clean shop. But as part of a current 
probe into possible insider stock trading, 
U.S. officials are reportedly investigating 

TIME.MAY6,1991 

awarded the dead author a plaque oom
memorating the appearance of Dianetics 
on its best-seller list for 100 consecutive 
weeks. 

Critics pan most of Hubbard's books as 
unreadable, while defectors claim that 
church insiders are somelimes the real au
thors. Even so, Scientology has sent out ar
mies of its followers to buy the group's 
books at such major U.S. ebains as B. Dal
ton's and Waldenhooks to sustaio the illu
sion of a best-selling author. A former Dal
ton's manager says that some hooks 
arrived in bis store with the chain's price 
stickers already on them, suggesting that 
oopies are being recycled. Scientology 
claims that sales of Hubbard books now 
top 90 mil! ion worldwide. The scheme, set 
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·up to gain converts and credibility, is cou
pled with a radio and TV advertising cam
paign virtually unparalleled in the book 
industry. 

Scientology devotes vast resources to 
squelching its critics. Since 1986 Hubbard 
and his church have been the subject of 
four unfriendly books, all released by small 
yet courageous publishers. In each case, 
the writers have been badgered and sued. 
One of Hubbard's policies was that all per
ceived enemies are "fair game" and sub
ject to being "tricked, sued or lied to or de
stroyed." Those who criticize the church
joumalists, doctors, lawyers and even 
judges-often find themselves engulfed in 
litigation, stalked by private eyes, framed 
for fictional crimes, beaten up or threat
ened with death. Psychoiogist Margaret 
Singer, 69, an outspoken Scientology critic 
and professor at the University of Califor
nia, Berkeley, now travels regularly under 
an assumed name to avoid harassment. 

After the LosAngeles Times publisbed 
a negative series on the church last sum
mer, Scieotologists spent an estimated $1 
million to plaster the reporters' narnes on 
hundreds of billboards and bus placards 
across the city. Above their narnes were 
quotations taken out of context to portray 
the church in a positive light. 

. J'bç ~c:burch's most fearsome advo
.cat2S~á'fe~its lawyerl. Hubbard wamed his 
followers in writing to "beware of attor
neys who teil you not to sue . . . the 
purpose of the suit is to harass and dis
courage rather than to win." Result: Sci
e~tology has brought hundreds of suits 
against its perceived enemies and today 
pays an estimated $20 million annually to 
more tban 100 lawyers. 
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One legal goal of Scientology is to 
bankropt the opposition or bury it under 
paper. The church has 71 active lawsuits 
against the IRS àlone. One of them, 
Miscavige vs. IRS, bas required the U.S. to 
produce an index of 52.000 pages of docu
ments. Boston attomey Michael Flynn, 
who helped Scientology victims from 1979 
to 1987, personally cndured 14 frivolous 
lawsuits, all of t.hem dismissed. Another 
lawyer, Joseph Yanny, believes the church 
"bas so subverted justice and th.e judicia) 
system that it should be barred frpm seek
ing equity in any court." He should k."low: 
Yanny represented the cult until 1987, 
when, he says, he was asked to help church 
officials steal medical records to blackmail 
an opposing attomey (who was allegedly 
beaten up instead). Since Yanny quit rep
cesenting the church, he has been the tar
get of death threats, burglaries, lawsuits 
and other harassment. 

S 
cientology's critics cantend that 
the U.S. needs to crack down on 
the church in a major, organized 
way. " I want to know, Where is 

our government?" demands Toby Plevin, a 
Los Angeles attorney who handles victims. 
"It shouldn't be left to private litigators, 
because God knows most of us are afraid 
to get involved." But law-enforcement 
agents are also wary. "Every investigator is 
very cautious, ~alking on eggshells when it 
comes to the church," says a Florida police 
detective who has tracked the cult since 
1988. "lt will take a federal etfort with lots 
of money and manpower." 

So far the agency giving Scientology the 
most grief is the IRS, whose officials have 
implied that Hubbard's successors may be 
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looting the church's cotfers. Sin~ 1988; 1 
when the U.S. S.!Jpreme Court upheld the 
· revocation ofthe cult's tax-exempt status, a 
massiVe Iits probe of chiirch centers across 

' the U.S.luisbeen urider way. An IRS agent, 
Marcus Owens, has estimated that thou
sands of IRS employees have been in
volved. Another agent, in an internal IRS 
memorandum, spoke hopefully of the "ul
timate disintegration" of the church. A 
smalt but helptul beacon shone last Junc 
when a federal appeals court ruled that two 
cassette tapes featuring conversations be
tween church officials and their lawyers are 
evidence of a plan to commit "future 
frauds" against the IRS. 

The JRS and FBI have been debriefing 
Scientology defectars for the past three 
years, in pan to gaui evidence for a ma
jor racketeering case that appears to 
have stalled last year. Federal agents 
complain that the U.S. Justice Depart
ment is unwilling to spend the money 
needed to endure a drawn-out war with 
Scientology or to fend otf the cutt's noto
rious jihads against individual agents. "In.: 
my~;oJ)inioo'!>1bo::.dlurch :.bas. one .. of .Jhe 
most effective~inteUigcnce operations·-in 
tho .U.S., rivalinJ ~en::tbat .... QfJ.~~ FBI," 
says Ted Gundeoon, a former head of 
the FBI's LosAngeles office . 

Cult experts fear that unless the fed
eral authorities get serious, church rogu
ery will spread like a cancer. "Scientol
ogists are very entrepreneurial, and now 
that Hubbard is dead and unable to has
sle them with his brainstorms, it will be 
even easier for them to act," warns Louis 
West, director of the Neuropsychiatric 
lnstitute at the University of Califomia, 
Los Angeles. "I suspect you will see 



more fronts and scams to drum up yet 
more business. What I would like to sce 
are firm legal remedies to proteet people 
from the misrepresentations of cults like 
Scientology." 

Sometimes even the church's biggest 
zealots can use a little protection. Holly
wood screen star John Travolta, 37, has 
long served as an unofficial Scientology 
spokesman, even though he told a maga
zine in 1983 that he was opposed to the 
church's management. High-level defec
tors claim that Travolta has long feared 
that if he defected, details of his sexuallife 
would be made public. "He feit pretty in
timidated about this getting out and told 
me so," rccalls William Franks, the 
church's former chairman of the board. 
"There were no outright threats made, but 
it was implicit. lf you leave, thcy immedi
ately start digging up everything." Franks 
was drivenoutin 1981 after attempting to 
reform the church. 

Special Report 

The Scientologists aJld Me 
S trange things seem to happen to people who write about Scientology. Ameri

can journalist Paulette Cooper wrote a critica! book on the cult in 1971. This 
ledtoa Scientology plot ( called Operation Freak-Out) whose goal, according to 
church documents, was "to get P.C. incarcerated in a mental institution or jail." lt 
almost worked: by impersonating Cooper, Scientologists got her indicted in 1973 
for threatening to bomb the church. Cooper, who also endured 191awsuits by Sci
entology, was finally exonerated in 1977 after FBI raids on the group's offices in Los 

· Angeles and Washington uncovered documents from the bomb scbeme. No Scien
. tologists were ever tried in the matter. 

For the TIME story, at least 10 attorneys and six private detectives were un
leashed by Scientology and its followers in an effort to threaten, harass and 
discredit me. Last Oct. 12, not long after I began this assignment, I planned 

· to lunch with Eugene Ingram, tbe church's leading private eye and a former 
. cop. Ingram, whowas tossed off the Los Angeles police force in 1981 for al
. · .. leged ties to prostitutes and drug dealers, had tol~ me that he might be able to 

. . · ,. arrange a meeting with church boss David 
.. Miscavige. Just hours before the lunch, 

the church's "national trial counsel," 
Earle Cooley, called to inform me that I 
would be eating alone. 

T 
he church's former head of secu
rity, Richard Aznaran, rec~dls Sci
entology ringleader Miscavige re
peatedly joking to staffers about 

Travolta's allegedly promiscuous homo
sexual behavior. At this point any threat to 
expose Travolta seems superfluous: last 
May a male porn star collected $100,000 
from a tabloid for an account of his alleged 
two-year liaison with the celebrity. Tra- · · 
volta refuses to comment, and in Decem

Alone, perhaps, but not forgotten. By 
day's end, I later learned, a copy of my per
sonal credit report-with detailed informa
tion about my bank accounts, home mort
gage, credit-card payments. home address 
and Social Security number-had been ille
gally retrieved from a major U.S. credit bu
reau called Trans Union. The sham compa
ny that received it, "Educational Funding 

,::Services" of Los Angeles, gave as its ad~ l: 
··:·'dres5 a mail drop a few blocles from Scien- : ·. ber his lawyer dismissed questions about 

the subject as "bizarre." 1\vo weeks later, 
Travolta announced that he was getting 
married to actress Kelly Preston, a fellow 
Scientologist. 

Shortly after Hubbard's death the 
church retained Trout & Ries, a respect
cd, Connecticut-based firm of marketing 
consultants, to help boost its pubtic im
age. "We were brutally honest," says 
Jack Trout. "We advised them to clean 
up their act, stop with the controversy 
and even to stop being a church. They 
1idn't want to hear that." Instead, Scien
.ology hired one of America's largest 
public relations outfits, Hili and Knowl
ton, whose executives refuse to discuss 
the lucrative relationship. "Hili and 
Knowlton must fee! that these guys are 
not totally off the wall," says Trout. "Un
less it's just for the money." 

On~ of Scientology's main strategies 
is to keep advancing the tired argument 
that the church is being "persecuted" by 
antireligionists. It is supported in that po
sition by the American Civil Liberties 
Union and the U.S. National Council of 
Churches. But in the end, money is what 
Scientology is all about. As long as the 
organization's opponents and victims are 
successfully squelched, Scientology's 
managers and Iawyers will keep pocket-
ing millions of dollars by helping it 
achieve its ends. • 

tology's headquarters. 
The owner of the mail drop is a private· ' ;'· 

eye named Fred Wolfson, who admits that · · ... 
· an Ingram associate retained him to re- .'•:, 
trieve credit reports on several individuals. 

.. . . . Wolfson says he was told that Scientology's 
,,. . . attorneys "had judgments against these people and we re trying to collect on them." 

. ~'-t!"'He says no'li; .. These are vicious people. These are vipers." Ingram, through a law
·i:tf :•:yer, deniés any involvem~nt in the scam. · 
) D . · During the past five months, private investigators have been contacting ac
·:_~::.::quaintances of mine, ranging from neighbors to a tonner colleague, to inquire . 

::;~i~; about subjects such as my health (like my credit rating, it's excellent) and whether ::, 
· .~·;~.: rve ever had trouble with the tax authorities (unlike Scientology, I haven't). One ·. 
·;.--. . neighbor was greeted at dawn outside my New York City apartment building by 

:tf.'~· two men who wanted to kno\V whether I lived there. I finally called Cooley to de
?!ft.'mand that Scientology stop the nonsense. He promised to look into it. 
:;·} :> · After that, however, an attorney subpoenaed me, while another falsely suggest- · 
• / ;. ed that I might own shares in a company I was reportingabout that had been taken 
·;,>: .. -·~r by Scientologists (he also threatened to contact the U.S. Securities and Ex- __ .. 
\ .. :. change Commission). A close friend in Los Angeles received a disturbing tele• · . 
;.:1· phone call from a Scientology staff member seeking data about me-an indication · 

that the cult may have illegally obtained my personal phone records. 1\vo detec-
.. tives contacted me, posing as a friend and a relative of a so-called cult victim, to 

··::: elicit negative statements from me about Scientology. Some of my conversations 
. · : . . with them were taped, transcribed and presented by the church in affidavits to 

·TIME's lawyers as "proor• of my bias against Scientology. 
· · Among the comments I made to one of the detectives, who represented bimself 
as "Harry Baxter," a friend of the victim's family, was that "the church trains peo
ple to lie." Baxter and his colleagues are hardly in a position to dispute that obser
vation. His real name is Barry Silvers, and he is a former investigator for the U.S. 
Justice Department's Organized Crime Strike Force. -By Rldtard ..,_ 
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Special Report 

Pushing Beyond the U.S. 
Scientology makes its presence feit in Europe and Canada 

8 RICHARD BEHAR I !egal.maneuve~ d~la~d the case for yeats, 
'1 ts tcymg to get 1t d•sm1ssed because of "un-

I n the 1960s and '70s, L. Ron Hubbard reasonabledelay." 
used to periodically fill a converted fér~ Spahi's Justice Ministty bas twice de-

ship with adoring acolytes and sail off t nied Scientology status as a reJigion, but 
spread the word. One by one, countries. that has notslowed the church's expansion. 
Britain, Greece, Spain, Portugal and Vene In 1989 the Ministty of Health issued a re-
zuela-closed their ports, usually becau port calling the sect "totalitarian" and 
of a pubtic outccy. At one point, a · 
court in Australia revok~d the · ,-. c. · -

cburch's status as a religion; at anoth
er, a French court convicted Hubbard 
offraud, in absentia. 

Today Hubbard's minions contin
ue to wreak global havoc, costing 
govemments considerable etfort and 
money to try to stop them. In Italy a 
two-year trial of 76 Scientologists, 
among them the former leader of the 
church's Italian operations, . ~ near
ing completion in Milan. 1\VÓ~ks 
ago, pmsecutor Pietro Fomo . re
quest cd jail terros for aU the defen
dants, wbo are accused of extortion, 
ëheating "mentally incapacitated" 
people and evading as much as $50 
miJlion in taxes. "All. of the trial's vic
tims went to Scientology in searcb of 
a cure or a better life," said Fomo. 
"But the Scientologists were amateur 
psychiatrists who practiced psycbo
logical terrorism." Forsome victims, 
he added, "the intervention of tbe 
Scientologists was devastating." 

The Milan case .was triggered by 
parents complaining to ·officials ·that 
Scientology had a financial strangle
hold on their children, who hád 
joined the church or entered Nar
conon, its drug-rehabilitation unit. In 
1986 Treasucy and paramilitary po
lice conducted raids in 20 cities 
across ltaly, .. ~hpWng\;do~~. ~7 
SCientölogy centèrs and seizing 
160,000 documents. To defend itself 
in the trial, the cult bas retained &ome 
of I taly's most famous lawyers. 

Thls cult means buslneu: .S on a Parls bulklnc 
for~ Below, thebookaareatacked b)' 

. Sdentolosfsts to resembie • Rolls-Royce. 

In Canada, Scientology. is using a 
legal team that includes · Oa}'ton 
Ruby, one of the country's foremost 
civil rights lawyers, to defend itself 
and nine of its memhers who are to 
stand trial in June in Toronto. The charges: 
stealing documents conceming Scientol
ogy from the Ministry of the Attomey 
Genera!, the Canadian Mental Health As
sociation, two police forces and other insti
tutions. The case sterns from a 1983 su.r
prise raid of tbe church's · Toronto 
beadqliarters by more than 100 poticemen, 
wbo had arrived in tbree cbartered ~uses; 
some 2 miJlion pages of documents were 

. seizcd over a two-day period. Ruby, whose 
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~'pure and simple charlatanism:• The year 
before, the autboriti~ .. bad taided 26 
church ~riters, witli the resûlt that' 11 
Scientologists .stand accused of falsifica

' tion of records, coercion and capita! ftight. 
"The real god of this organization is mon
ey," said Madrid examining magistrale 
José Maria Vásquez Honrubia, before re
ferring the casetoa higher court because it 
was too complex for his jurisdiction. Eu
gene lngram, a private investigator work-
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ing for Scientology, claims he helped get 
Honrubia removed from the case for leak
ing nonpublic documents to the press. 

In France it took a deatb to spusthc 
govemment into action: 16 Scientol · .: 
were indicted last year for fraud and "com 
plicity in the practice of iUegaJ medicine' 
following the suicide of an industrial design- , 
er in Lyons. In the victim's house investiga- . · 
tors found medication allegedly provided to 

1 

him by the church Without a doctor's pre- J 
scription. Among those charged in the case 
is tbe president of Scientology's French op
erations and the head of the Paris-based' 

.. Celebrity Centre, which caters to fam-
1> ous members. 
~ Outside the U.S., Scientology ap
l pears to be most active in Germany, 
§ where tbe attomey general of the 
E state of Bavaria has branded the cult 

"distinctly totalitarian" and aimed at 
"tbe economie exploitation of cus
tomers who are in bondage to it." In 

1984 nearly 100 police raided thrc 
churcb in Munich; at the time, city of 
ficials were reportedly collaboratio ' 

. with U.S. tax inspeetoB and ttying t 
prove that the cult was actually · 

. profitmaking business. More recent- 
ly, Hamburg state authoritics moved ' 

. to rescind Scientology's tax-reduced 
::status, wbile merobers of parliament 
are seeking aiminal proceedings. 

In another domain, church- ( 
Jinked management-consulting firms 
have infiltrated small · and • middle
sized companies througbout Germa
Jiy, according to an expo~ publisbed 
tb is month in· the· ne\Vsmagazine Der 
Spiegel; tbe consultant~ who typically · 
hide their ties to Scientology, indoc-

. trinate employees by using Hub
bard's methods. A German anticult 
organization estimates that Scientol-; 
ogy bas at least 60 fronts or splinter 
gro.ups opérating in the country. 
.·· Genn'ä~ politi~ .äPP.è~ as well\ 

to attract Hubba'r'd•s :zëäJöts:"Iii 
. Marcb tl\e freê DemC?èfats, partners 
in OlanceUor . Heirnut J.Cohl's i:lJUng . 
coelition. in Bonn, ·accuSed Sciëntol· 

. ogy of trying to infiltrate their Ham
burg branch. Meanwhile the main 
oppositipn party, the Social Demo
crats, bas been warning its merobers 
in the formerly communist eastem 
part of the country against exploita
tion by the church. Even federal offi

cials are being used by the church: one 
Scientoloay front group sent copies of A . 
Hubbard-written pame_hlet on mor<l} val
ües to merobers of fue "'Bundestag. The of
fice 'of Foreïgn MïriiSfer 1-fans-Dietrich 
Genscher unwittingly endorsed tbe Scien
tologists' message: "Indeed, the world 
would be a more beautiful place if tbe prin
ciples formulated in the pamphlet, a life 
cbaracterized by reason and responsibility, 
would find wider attention." • 
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"Lieber tot als unfähi~' 
SPIEGEL-Report Ober die Geschifte der Scientology-Sekte 

Über Tamorganisationen versucht die finanzstarke Scientology-Kirche in 
der deutschen Wirtschaft FuB zu tassen. Finnen, die auf Sekten-linie 
eingeschwenkf sind, troktieren lhre Mitarbeiter mit verquerer Ideologie. 

M UBten Sie sicheinde u tig anstren- kommen sind - zu den Ratsochenden 
gen, um Ober Selbsbnord nach- gehören Banken, Versicherungen und 

· zudenken?"lautet Frage 102 auf Kreditkartenuntemehmen, berichtet 
dem Testbogen, den die Bewerberin aus- der AGPF-GeschäftsfQhrer logo Heine-
füllen soU. ,.Neigen Sie dazu, eifersüch- mann. 
tig zu sein?" hei8t es an anderer Stelle. ,.Der Trend geht eindeutig dahin, 
,.Blättem Sie einfach aus Vergnügen in ganze Betriebe heimHeb zu unterwan-
Fahrplänen, Telefon- oder Wörterbü- dem, urn sie langfristig auf Scientology-
chem?" Linie zu bringen", sagt Hartmut Hau-

Die junge Frau, die sicb bei einer Ber- ser, Weltanschauungsbeauftragter im 
liner Elektronikfirma als Sekretärin be- baden-württembergischen Kultusmini-
worben bat, wundert sicb über die Ein- sterium. ,.Entscheidend zugenommen" 
stellungsk.riterien. Warum, so fragt sie habe in den letzten Monaten die Zahl 
sich, will das Untemehmen wissen, ob der Anrufe beunrubigter Arbeitnebmer, 
sie an ,.ihren Fmgernlgeln oder Gegen- die in ibrem Betrieb auf Aktivitäten des 
ständen" berumkaue, langsam esse, spät Hubbard-Clans stie6en. 
zu Bett gehe und rnanebmal ein unwiU- Tnröffner ist in vielen Fälleo der Un-
kürliches .,Zucken in den Muskeln" ver- ., .....temehmensberater. Immer hlufiger be
spüre? i tltigen Scientologen sicb als Consulting-

Und was, bitte scbön, bat ibre !:::ins~~' Experten und bieten vor allem ·mittel-. 
lung zu Ratenklufen, R.assentrennu stlndischen Bettieben ihre Diensdei-
und Strafvollzug auf Bewlhrung mit . stungen an. Auf diese Weise gelangt die 
oer Arbeit als Bürokraft zu nm? Réligionsgemeinschaft, ·die bei . 'der 

Aber die Arbeitslose stebt unter ; AGPF unter der Bezeicbnung "destruk
Druck, seit Wochen schon sucbt sie ei- i tiver Kult" gefOhrt wird, an geschützte 
oen neuen Job. Deshalb setzt sie sich/ Personaldaten, kann ihr Gedankengut 
über ihre Bedenken binweg und gibt ge] verbreiten und erhJUt Einflu8 auf Unter- . 
wissenhaft Auskunft. Au6erdem mach" nebmeosentscbeidungen. Nur in den 
der mehrseitige Fragebogen einen wis- wenigsten FäUen kennen die Firmen-
senschaftlichell Eindruck: . "Oxford Ca- chefs den ideologischen Hintergrund ih-
pacity Analysis Test" steht auf dem rer Berater. 
Front-Biatt. Mit den ersten drei Buch- Wennes ums Geschäft geht, kano den 
staben des Copyright-Kürzeis L.R.H. al- Scientologen kein Konkurrent das Was-
lerdings kano die Frau nichts anfangen. 

Hinter den Initialen verbirgt sich La
fayette Ronald Hubbard (1911 bis 1986), 
Gründer der umstrittenen und wohl ein
fluBreichsten Sekte weltweit -der Scien
tology Church. · Bezogen wird der "Ox
ford-Test .. von der Pe~nalbêratuogs
finna U--Inteinatioóal, Generalver
tretung ~: Derén lnhaber, der Ber
liner ZahnarZt F~ Rascbidi, ·gilt als 
hochgesteDtér.:.:; Sci~:tog~,:. ·::E~efrau 
Hei di ist Leiterin der Berliner Sekten-Fi
liale. 
· Über Tarnorganisationen mit unver
fä.nglichen NameQ versuêht déi ilî"tiber 
30 Undem ~ertretèné ·, P,QchQ-Mnlri . 
(Hauptverwaltung: Los . Angc*s/USA) 
neuerdings gezielt, in der deutschen 
WlrtScbaft Fu8 zu fassen. 

Bei der Bonner Beratungsstelle Ak-
tion für geistige und psychische Freiheit . J 
(AGPF) häufen sich die Anfragen von 
Untemehmen, die nach eigenen Anga- Scientology-Gründer Hubbard 
ben mit Scientology in Berührung ge- .Benutze ihr Blut, ihren Sex· 
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Sclentology-Verwaltungshauptsltz In 

ser reichen - kein Anhänger des Korea
ners Mun und auch kein Bbagwan-Scbü
ler. Aggressive Anwerber, gesalz.ene 
Preise für bombastische Heilsverspre
chen und enormer Leistungsdruck ha-
ben das Untemelunen- al.s eingetrage
ner Verein steuerprivilegiert - zu ei
nem Marktführer. der · Kult-Branche 

. gemacht. ·- ' ,· / ' .· .. 
Allein in der Bundesrepublik ·uriter:: 

hält der Konzero ,derzeit zehn .,Kii'
chen" uod 30 "Missionen"; diè Záhl der 
deutscben Anhänger wiid von Expérten 
auf Ober 200 000 geschltzt, der Jabres
umsatz auf 150 MiUionen Mark. 

·.· .. 

Das Kunstwort Scientology hei6t 
"WiSsenschaft vom Wissen"; die ,. Wis
senschaft.. ist eine Mischung aus Sci
ence-fiction und Psycho-Exerzitien, an
gereichert mit Okkultismus und Ge
heimbund-Krämerei. Bibel ist das Hub
bard-Werk "Dianetik". 

Leseprobe aus Schulungsmaterial: 
"Vor 35 Billionen Jahren löste ein böser 
Fürst namens Xenn das Problem der 
Überbevölkerung auf einem anderen 
Planeten, indem er zwei BiJlionen The
tanen zur Erde brachte, die zu jener 
Zeit als Teegeeack bekannt war - er 
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Angeles: .Mach Geld, mach mehr Geld, mach, daB andere leute Geld machen· 

kurz über den Nordpol schweben las
sen oder auf der Zeitspur die Nean
dertaler besuchen". 

Besonders auf labile, frustrierte, 
sinnsuchende Menschen übt Scientolo
gy eine hohe Anziehungskraft aus. 
Einmal ins Magnetfeld der ,.Kirche" 
geraten, sind viele bereit, für die Er
leuchtung (im Scienti-Jargon ,.Ciear" 
genannt) kräftig ins Portemonnaie zu 
langen. Die gesamte Palette der ange
botenen Kurse kostet rund 450 000 
Mark. 

Für viele wirkt Scientology überzeu
gend, weil das aogeboteoe Welterklä
rungsmodell in sich gesebiossen ist. 
Auf jede Frage gibt es eine Antwort, 
jede Krise lä8t sich aogeblich mit HiJ
fe der Sekte bewältigen, und jedes 
Gegenargument bestätigt den Sciento-

TEST 

Wir nutzen nor 
10% 

unseres 
geistigen 
Potentials 

Sclentology-Ausblldungsplan, Sclentology-Werbebroschüre: Fromme Botschaften aus dem land des löchelns 

stopfte sie in Wasserstoffbombeo, die er 
in einem Vulkankrater explodieren 
lieB." 

Dem scientologischen Schöpfungsmy
thos zufolge steekt noch heute in jedem 
Menschen ein Thetan, eine Art Geist
wesen, das unsterblieb ist und auch mal 
aus der Haut fahren kann, "exterior ge
hen... Doch der Thetan bleibt zumeist 
unerweckt; die Erdenbürger schieppen 
sich vielmehr, an Körper und Seele 
krank, durchs irdische JammertaL 

Heil und Heilung verspricht, sciento
logo, die Hubbardsche Lehre. Durch · 

zum Teil mebrwöchige Schwitzkuren in 
der Sauna ("Reinigungs-Rundown") 
und ein andauemdes Intensiv-Verhör 
("Auditing") sollen die Adepten geläu
tert werden und zu einem OT ("Operie
render Thetan") erstarken, zu einem 

·Übermenschen, der gegen atomare 
Strahlung, Homosexualität, Arthritis 
und alle möglichen Unbilden der Zivili
sation gefeit ist. 

Auch Zeit und Raum sind fur einen 
Scientologen mit Erleuchtungsgrad kei
ne Hindemisse mehr. OT können. wie 
Die Zeil spottete, ,.ihren Thetan mal 

logen nur in seinem Glauben: Er allein 
wei6, dank Hubbard, was.die Welt im 
Innersten zusammenhält - Kritiker sind 
Geistesgestörte oder, schlimmer noch, 
Kriminelle. 

Bundeskriminalamt, FBI, staatliche 
Stellen in England und Australien so
wie Gerichte in aller Welt haben sich 
schon mit dem glücksverhei6enden 
Wirken der "Kircbe" befaBt. Die Urtei
le tieJen häufig eindeutig aus. Als 
.. korrupt, sinister und gefährlich" sowie 
,.gesellschaftsschädlich" wurde die Sek
te von Richter Sir John Latey am High 
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Fmanzierungs
Schätze 

desBundes: 
kurze Laufzeit-gute Zinsen 

~~~~~w~·u~ ~~~~~ 
o'~ ~-z,-z,e's 

Sie suchen eine gewinn- ~\J 
bringende Geldanlage. . Aber Sie möch-

ten lhr ,Geld nicht lange festlegen. Sie können beides 
haben: kurze lautzeit von 1 oder 2 Jahren und sicheren, 
festen Zinsgewinn mit Rnanzierungs-Schätzen des 
Bundes. 

Sie zahlen z. B. nur 845,60 DM ein und erhalten 
nach zwei Jahren 1.000,- DM zurück. lhr Zinsertrag: 
154,40 DM. Das sind 8, 75% Rendite pro Jahc Bei ein
jähriger laufzeit beträgt die Rendite 8,25 Ofo. (Zinsver
hältnisse 26. März 1991) . 

Fi.nanzierungs-Schätze gibt es gebührenfrei ab 
1.000,- DM bei allen landeszentralbanken, bei Banken 
und Sparkassen. Dort erhalten Sie auch ausführlichere 
lnformationen. Oder senden Sie den Coupon ein. 

Die aktuellen Konditionen aller Bundeswertpapiere 
werden .. rund urn die Uhr" unter Telefon (069) 19718 
angesagt 

Die· ,,kurz & gut'' Anlage 

r··v~~-ï~"f~~~~~i~~~di~~-~~ .. ~u~--8~-~d~~~~rt;~·~;-~;~··:··p~;~ï~~-~· ·;;öö!i62·~··· .. 1 
\ 6000 Frankfurt 70 · Telefon (069} 43 95 90 erhalten Sie ausführliche i 
j lnformationen über alle Bundeswertpapiere. j 

\ Name: 

! Adresse: 
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Court London eingestuft, Scientology 
basiere auf .,Lug und Trug". 

Die Münchner Staatsanwaltschaft 
kam zu dem Ergebnis, daB es sich .,bei 
dem System Scientology" um eine 
"Ideologie mit ausgeprägten totalitä
ren Grundprinzipien" handele. Auf
grund der varliegenden Beweismittel 
bestehe der Verdacht, das Ziel der Or
ganisation sei "die wirtschaftliche Aus
beutung hörig gewordener Kunden, 
die selbst wieder zur Kundengewin
nung und Kundenausbeutung einge
setzt werden". 

In den letzten Wochen ist das Heim
holungswerk der besonderen Art ver
stlrkt unter Beschu8 geraten. In Ham
burg versucht. eine neu . gegründete 
Bürgerinitiative, den Scientologen das 
Leben mit Protestveranstaltungen vor 
deren "Dianetik"-Zentrum im Stadl
teil Eppendorf schwerzumachen - un
ter gro8er Anteilnabme der lokalen 
Presse. Die Senatskanzlei bat gegen 
Scientology ein Vertabren auf Entzie
hung des steuergünstigen Vereinseti
ketts angestrengt, die Bürgerschaftsab
geordnete Ursula Caberta (SPD) stelt
te sogar einen Strafantrag wegen 
"Bildung einer kriminellen Vereini
gung". 

Die baden-württembergische Lan
desregierung wiU jetzt ein Gutachten 
über möglicbe juristi.scbe Schritte ge
gen die Sekte in Auftrag geben. Und 
die Bonner Abgeordneten Eekart 
Kuhlwein (SPD) und Micbael von 
Schmude (CDU) betreiben die Einset
zong eines Parlamentarischen Untersu
chungsausschusses im Bundestag. 

Bislang ist die Scientology Church in 
der Öffentlichkeit vor allem durch ihre 
massive Werbung aufgefallen. Wer in 
Augsburg oder Berlin, Hannover oder 
Leipzig durch bestimmte Stra8en stie
felt, läuft Gefahr, plötzlicb einen be
stlndig lächelnden Menschen an der 
Hacke zu haben, der hartnäckig zu ei
nem Inf<mnationsgespräch in die nahe
gelegene Niederlassung bittet. 

In Flugschriften, gem mit dem Kopf 
Binsteins versehen (., Wir nutzen nur 
10 % unseres geistigen Potentials"), 
bringt_ die Sekte ihre frohen Botschaf
ten hunderttausendfach unters Volk. 
Prominente wie die Sängerin Julia Mi
genes, der Jazz-Pianist Chick Corea, 
der Maler Gottfried Helnwein oder 
der Schauspieler Joho Travolta beken
nen sich in aufwendig gestalteten 
Hochglanzbroschüren zu Hubbard. 

Das Bekenntnis offenbart mitunter 
auch recht schlichte Denkungsart. Tra
volta: ,.Als ich vor 15 Jahren meioen 
ersten Film ,Nachts, wenn die Leichen 
schreien' drehte, ging es mir schlecht. 
Da verhalf mir Scientology zur Le
bensweise des Lächelns." 

DaB im Land des Lächelns auch or
dentlich Geld gescheffeit wird, darober 
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schweigen Hubbard & Co meist. Nur 
wenig ist bislang über Organisations
struktur, Finanzgebaren und, vor al
lem, den Einflu6 von Scientology im 
Wirtschaftsleben publik geworden. 

Rund 60 Basis- und Untergruppen 
sowie Absplitterungen bat die Stutt
garter Aktion Bildungsinfonnation 
(ABI), seit Jahren mit den Aktivitäten 
der Sekte befa6t, aufgelistet. "Doch 
diese Zahl venuittelt allenfalls einen 
fragmentarischen Überblick", sagt 
ABI-Juristin Helga Lercbenmüller, 
"denn Scientology agiert am liebsten 
im verborgeneil." "Unheimlich wie ei
oe Krake" sei die Sekte, befand auch 
Die Welt, "überall verbreitet, aber fast 
nie zu seben". 

Scientology ist, einer esoterischen 
Loge ähnlich, streng hierarchisch auf
gebaut. Die Lehre gilt als Geheimwis
sen und wird den Eingeweihten, ihrem 
Rang entsprechend, häppchenweise 
verabreicht. Mitarbeitem ist es streng
stens verboten, Informationen oder 

.1terlagen an Au8enstehende weiter
zugeben. Abtrünn.ige werden einge
scbüchtert, kritische Medien mit Pro
zessen überzogen. 

Sclentologe Travolta 
• Nachts, wenn die le~' .senfeien· 

- · Zûr Verdunkelungsstrategie der Sek
te gebört, daB viele Werber zwar mit 

\ der Botscbaft, nicht aber mit dem Wa
renzeichen Scientology ins Haus fallen: 
I> Scientology-Anhänger, die als Unter

nehmensberater mit Management
Korsen und Personalschulung áuf 

1 Seelenfang gehen, vermeiden meist 
sorgfältig jeden augenfälligen Hin
weis auf ibre "Kirche". 

I> Etliche Finnen, in denen die Chefeta
ge auf Sekten-Unie gebracht ist, 
scbicken ihre Mitarbeiter unter dem 
Vorwand der innerbetrieblichen Wei
terbildong zu Scientology-Trainern; 
die Arbeitnehmer kommen oft erst 
nach geraumer Zeit dabinter, wo sie 
gelandet sind. 

Sclentologe Helnweln 
Bekenrttnis out Hochglonz 

D' Eine Reihe von Sekten-Ablegem 
schiebt humanilire Anliegen vor, 
zum Beispiel das Drogenhilfeprojekt 
"Narconon", die "Kommission für 
VerstöBe der Psychiatrie gegen Men
scbenredtte" oder die "Gesellschaft 
zur Förderung religiöser Toleranz 
und zwiscbenmenschlicher Beziehun
gen". 
Beharrlich leugnen Sekten-Mitglieder 

den Zusaromenhang zwischen Glauben 
und wirtscbaftlichem Engagement. 
"Der Zusaromenhang ist konstruiert, 
urn Scientology ins soziale Abseits zu 
stellen", sagt Sabine Titzel, Sprecherin 
der Hamburger Filiale . 

"Verwaltungs-Anordnung ED 1040 
INT" des Hubbard-BUros indes be
schrieb detailliert den "Plan fllr die Aus
weitung von Scientology auf das Ge
schäftsleben", Ziel: die "völlige Kon
trolle". Vier Schritte der Anordnung: 
I> "Suche dir ~in GeschAft au5; welches 

bereits sehr gut arbeitet." 
I> "Wende dich ~den höcbsten Direk

tor und verbrei te Scientology." 
I> "Lokalisiere SP's (Suppressive Per-
. son: jemand, der Scientology stört) in .

der Organisation und wirf sie hin
aus." 

I> "Auditiere die leitenden Angestellten 
und zeige ihnen, um was es sich han
delt, das wird dann den Zyklus in 
Gang setzen ... die leitenden Ange
stellten werden die Jongmanager und 

das andere Personal dazu drängen, 
Auditing zu nehmen." 
Ein spezieHer "Kodex" im "Hand

buch für den Ehrenamtlichen Geistli
chen .. verpflichtet jedes Sektenmitglied 
darüber hinaus, .,die Grö6e .und Stärke 
der Scientology Oberall in der ganzen 
Welt zu mehren .. und nach Kräften dazu 
beizutragen, .,daB die Scientology in der 
Welt an spOrbarem EinfluB gewinnt ... 

GroBe Bedeutung bei der globalen 
Mission haben nach Ansicht von Sek
ten-Experten wie Helga Lerchenmüller 
,. wirtschaftliche Kampforganisationen". 

· Diese Zirkel seien zumeist mit einigen 
Vorzeige-Unternehmem besetzt und 
fungienen als "Koordinierungs- und 
Kontaktstellen" bei der Expansion von 
Scientology. 

Der in Düsseldorf ansässige .. Ver
band engagierter Manager" hat laut Sat
zung vom 28. Mai 1984 den Vereins-. 
zweck, .,die Fähigen fähiger zu ma
chen". Zu den Gründungsmitgliedern 
gehört Klaus Kempe, einer der gröBten 
Immobilienhändler im Rhein-Main-Ge
biet, den die Sekte für seine groB
ztlgigen Speoden zum .,Patron.. von 
Deutschland ernannt bat. 

Sclentologln Mfgenes 
Thetanen auf Teegeeock 

Auf Vortragsveranstaltungen (.,Wie 
kano ich in einem schrumpfenden Markt 
expandieren?") und in Rundschreiben 
propagiert der Verein die Management
Teehoiken Hubbards. Erfolg sei bei ge
nauer Befolgung der Anweisungen des 
Gurus ,,ZWangsläufig". 

Der "Verband ~erantwort~gsbewuS. 
ter Geschäftsleute':'. eingetragen in Neu· 
Ulm, versuchte auch Politiker zu ko
bem. So schrieb der Klub nach der Bar· 
schei-Affäre Bundestagsabgeordnet< 
und Minister an, urn sie auf "Wert unc 
Sinn moralischen Handelns" hinzuwei
sen. Beigelegt war die Hubbard-Schrift 
,.Der Weg zum Glücklichsein". 

Die Antworten waren durchweg posi
tiv. ,.In der Tat wäre die Welt ein schö-
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nerer Ort, wenn die in der BroscbUre 
formulierten Grundsätze eines von Ver
nunft und Verantwortung geprägten Le· 
bens breiter beachtet würden", scbrieb 
etwa das BUro von AuBenminister 
Hans-Dietrich Genscher, dessen Mitar
beiter vonden Hintermännem der Ak
tion offenbar keine Ahnung batten. Ar
beitsminister Norbert BIUm lieS verlau
ten, er habe bislang noch keine Zeit ge
funden, die Schrift zu lesen, "sich dies 
jedoch fest vorgenommen". Und der 
CDU·Abgeordnete Joachim Kalisch be
dankte sich nicht nur artig für die "Zu
sendung der BOcher von Herrn Huf>.. 
bard", sondem schickte au8erdem noch 
einen "Unkostenbeitrag" in Höhe von 
zehn Mark. 

Auch die meisten der diversen Un
temehmensberater, Glaubensrichtung 
Scientology, können auf die Arglosig
keit ihrer Geschäftspartner bauen. Die 
Oxford-Tests der Berliner Firma U-Man 
beispielsweise gingen an so namhafte 
Finnen wie die Deutsche Krankenversi
cherung oder die Berliner Volk.sbank. 

Sie haben nach eigenem Bekunden 
von der Verbindung zur Scientology 
nichts gewuBt und wurden damit gleich 
doppelt geleimt. Denn der ,.Persönlich
keitstest", den U-Man rnit 51 000 Mark 
pro Hunderterpack inklusive Computer
auswertung berecbnet, ist nahezu iden
tisch rnit den SchnUffei-Bögen, die flei
Bige Anwerber vor den Sektenfilialen 
feilbieten - und das ganz umsonst. 

Der Hamburger U-Man-Vertretung 
ist es im letzten Jahr beinahe gelungen, 
einen dieken Fiscb an die Angel zu 
bekommen: die Wirtschaftsak.ademie 
Schleswig-Holstein (WAK). Das Bil
dungswerk schuit im Auftrag der Indu
strie- und Handelskammem Führungs
k.rä.fte gro8er Untemehmen. Der Fall 
belegt, wie schnell selbst ehrwUrdige In
stitutionen einen Scientologen im Haus 
haben. 

Mit der Empfehlung eines befreunde.
ten Untemehmens in der Tasche batte 
sich die U-Man-Geschäftsführerin Bär
bel Jacimovic im April vorigen Jahres 
bei der Akademie vorgestellt. WAK
Chef Wolfgang Krickhahn reagierte zu
nächst zurückhaltend. 
. Da die junge Dame, bei den Sciento

logen Openerender Thetan, im Laufe 
des Gesprächs jedoch auf Krickhahn ei
nen ,.sehr positiven und kompetenten 
Eindruck" machte und zudem gerade ei
ne Führungsposition neu zu besetzen 
war, wurde man schlieBlich handelsei
nig: U-Man sollte .. probeweise und ko
stenlos" bei der Personalauswahl helfen, 
eine weiter reichende Zusammenarbeit 
wurde in Aussicht gestellt. 

An sechs Bewerber für den ausgelob
ten Posten gingen darauf die Oxford
Tests mit der Bitte urn Beantwortung. 
.Innerhalb von 24 Stunden batte Kriek-

. . ·· . ·· . 
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bahn die Ergebnisse auf dem 1isch. De
tailliert waren die "Eigenschaften" des 
jeweiligen Kandidaten verzeicbnet: Das 
,.Ausma8 an Zuneigung füi: andere Per
sonen", die ,.Nervosität", das "Niveau 
der Lebensfreude" . 

Beeindruckt von der ,. verblUffenden 
Schnelligkeit und Effizienz" des U-Man
Verfahrens, wurde der WAK-Vorstlnd-
Ier neugierig: ,.Sagen Sic mal, was ist 
das eigentlich für ein Test, den Sie da 
macben?" wollte er von der Hamburger 
Geschäftsfrau wissen. Der Oxford-Test 
sei weltweit über 150 OOOmal erfolgreich 
eingesetzt worden, erkllrte Frau Jaci
movic und verwies auf den ,.bekannten 
Wissenschaftier L. Ron Hubbard". Da
mit stie8 sie bei ihrem Gesprächspartner 
auf eine Wissenslücke: ,.Hubbard, Hub
bard? Nie gehört." 

Ein Be kanoter, dem Krickhahn an
demtags von der neuen Personalberate
rin erzählte, klärte den Ahnungslosen 
auf. Schockiert brach Krickhahn den 
K" "takt zu U-Man ab. ,. Wenn diese Fir
' ,bei uns die Personalauswahl Ober-
oommen hätte, wlre das verheerend ge
wesen", gruselt er sich im nachhinein: 
,.Die Scientologen hitten OberaiJ ihre 
Leute plazieren können und vermutlich 

Ganen-und 
Partceinrichtungen aus 
Planlllgell-T eakholz. 
Ganzjährig im Freien 
aufstellbai'. Bllnke. 
Ses.~l. TJSCbe. Liegen. 
Pflanzenlcübel und 
gro8e Schirmdäcber. 
Bine Katalog anfordem. 

Garpa. Kiehnwiese SO. 
2050 Escbehnrg ----· 
Telefon 04152/3025 
Telefu 04152/5200 

Wer jetzt den 

SPIEGEL abonniert, erspart sich m den nächsten 12 

Monaten 52 Wege. Denn Abonnenten erhalten den 

irgendwann unsere Dozenten gestellt." 
MancbeUntemehmerhabenweitwe- · SPIEGEL frei Haus. Woche fur Woche. Exklusiv 

niger Berührungslngste zu Scientológy· 
Anhlngem. In Hamburg etwa wurde 
die Gesc:bäftsverbindung zweier ein0u8-
reicher FDP-Politiker uod Kaufleute zu 
einem stadtbekannten Scientologen pu· 
blik. 

ftir Abonnenten gibt es auBerdem regelmäBig die 
;• 

Der Fraktionsvorsitzende der Freide· . SPIEGEL-Dokumente: Protokolle, Reden und andere 
mokraten, Frank-Micbael Wiegand, Wal 

Uber seine Makler-Fmna Jendruscb & · 
Partner dem lmmobilienhändler, Sek-
tenmitglied und Parteifreund Götz Bra- Zeugnisse der Zeitgeschichte. Dazu das Service
se beim Erwerb von Wohnhäusem be-
hilflicb und kassierte dafür 250 000 
Mark Provision. Auf die Scientology
Zugebörigkeit des Gescbäftspartners 
2 . '-sprocben, tat Wiegand zunlcbst un
be<lárft: Er wisse nicht, "was bei den 

Scheckheft mit besonderen Angeboten: zum Beispiel 

Scientologen los sei". 
Der FDP-Politiker Kai Wünscbe wie- themenbezogene Buch-Packages, Video- und Ton-. 

der.um half Brase mit einem Darlehen 
von einer hall~n MiJlion Mark aus. Als 
Sicherheit erbielt er dafOr die Grund
bucbeintragung auf mehrere Grund
stücke, darunter das Eppendorfer 
,.Dianetik"-Zentrum. Wünscbe vertei-

Dokumentationen. Schreiben Sie einfach an: SPIEGEL-

digte die Transak.tion mit dem Hinweis, Verlag, Abonnenten-Service, Postfach 11 04 20, 
auch mehrere Zeitungen in Hamburg 
sähen schlie8lich "k.eine Probleme, An-
zeigengeschäfte mit Herm Brase zu tlt!
gen" . 

Die unheilige Allianz zwischen Scien
tologen und gestandenen Untemeh-
mem wird durch das Geschäftsprinzip 
der Sekte gefördert, denn sie propagiert 
eine ausgesprochen gewinnorientierte 
Religion. ,.Mach Geld. Mach mehr 
Geld. Mach, daS andere Leute Geld 

W-2000 Hamburg 11. Oder rufen Sie an, zum Nulltarif: 
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machen", gab Ron Hubbard einst als 
Parole aus. Solch fromme Worte sind 
Ftrmencbefs einglngig. 

Die scientologische "Ethik", von 
Hubbard in unzähligen . Briefen und 
Schriften niedergelegt, beruht im we
sentlicben auf dem enkapitalistischen 
Prinzip Hoffnung, daB dem TUchtigen 
die Welt gehöre. Für Mitgefühl und 
Nächstenliebe ist im scientologiscben 
Glauben kaum Platz. 

"Die besten Organisationen der Ge
schichte waren harte, hingebungsvolle 
Organisationen. Kein einziger weichli
cher Haufen Wmdelhösdlen tragender 
Dilettanten bat jemals etwas zustande 
gebracht", dekretierte das ,.Hubbard
KommunikationsbQro" in einem ,.Poli
cybrier' vom 27. August 1980: ,.Es ist 
ein ha.rtes Universum. Der soziale An
strich liSt es mild erscbeinen. Aber nur 
die Tiger Oberleben." 

Person, die nicht spre
chen will, zum Spre
chen bringt" und wie 
man "mebr KontroDe 
Ober seine Umgebung 
erreicht". 

Zu den "praktischen 
Hilfen" gehört, daB 
sich die Seminaristen 
regungslos gegenOber 
sitzen und einander 
dabei in die Augen 
starren. In speziellen 
Hausaufgaben sollen 
die Kursteilnehmer an
schlieBend Ober ihr 

"Konfrontiervermö
gen" Reehenschaft ab
legen. 

Einen Teil der Semi-
nar-Onterlagen be-
zicht die Management- . 
Akademie Ober Wase Arbeitnebmer, denender nötige BiB 

fehlt, gehören ,.konfrontiert" und 
,.gehandhabt". Wer sicb dauerhaft der 
Tiger-Ethik widersetzt, mu8 verscbwin-

(World Institute of FDP-Kaufmann Wiinsche: Wenig Berührungsöngsle 

den. · 
Scientology sei "ein Zempiegel unse

rer erfolgsorientierten GeseUscbaft", 
sagt Ralf-Dietmar Mucha, Vorsitzender 
der DUsseldorfer Aktion Psychokultge
fahren. Ganz bewuSt wende sich die 
Sekte an Menschen, die das ,.Leistungs
gebot" der Marlctwirtscbaft ,.total verin
nerlicbt" hitten und sich tor den tlgli
cben Daseinskampt ,.eodlicb richtig fit 
macbeo" woUten. 

"Mebr Erfolg und GIOck fOr Sie~, ver
ipricht die ·Akademie fOr Manágement 
& Kommllllibtion (AMK) in Wteslocb 
bei HeidelbeJi deuijerugen, der an ei
nem ihrer.Seminare teilnimmt. Gelehrt 
wied dort zum Beispiel, ,.wie man eine 

Scientology Enterpri
ses), eine Organisation der Sektenzen
trale in Amerika. Einen dircicten 
Draht zur .,Kirche" aber bestreitel 
AMK vehement. 

Doch wie kurz der Weg von Wies
loch nach Frankfurt ins dortige Scien
tology-Zentrom ist, bat Micbael 
Schott*, 30, erfahren. Der Siemens
Vertriebsbeauftragte war, wie er be
ricbtet, Anfang Januar bei einem Ein
kaufsbummel durch die Mannbeimer 
Inneostadt an einem AMK-Werbe
stand klèbengeblieben und batte sich 
tor 1390 Mark eine ,.Kommunikati
ons"-Schulung aufschwatzen lassen. 
.,leb wollte endlich mal was Gutes tor 
micb tun", begrOndet Schott seinen 
spontanen Entschlu8. 

J 

Vorführung elner Audltlng.Sitzung mlt E-Meter: Beichte om lügendetektor 
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Gleich bei der ersten Sitzuog bat es 
bei dem Siemens-Mann "kliek ge
macht", er war "sofort begeistert". Zur 
Begeisterung trug bei, da8 Scbott unter 
den Seminarteilnehmem einen Manager 
des Otemiekonzerns Bayer sowie einen 
Leiter der Deutscben Vermögensbera
tung kennenlemte. "leb dacbte, wenn 
die aucb bier sind, mu8 das ja Hand und 
Fu8 haben .. - also orderte er weitere 
AMK-Programme ftlr insgesamt rund 
23000Mark. 

Anfang Mllrz lud ein Seminarkollege 
Scbott dann zum Besucb der Frankfurter 
Scientology-Kirche ein. Aucb hier sagte 
die Atm~blre dem Jungmanager so
fort zu: "Oberall waren so positive Men
scben, und alle waren so nett zu mir ... 

Der Siemeos-Mitarbeiter 
fackelte nicht lange und unter
schrieb einen Abbucltungsauf
trag Ober 8000 Mark tor Audi
ting, Reinigungs-Rundown 
und diverse Hubbard-Fibeln. 
Eine Stunde lang lieB er sich 
an eine Art Lügendetektor 
(,.E-Meter") aoschlieBen und 
beichtete Geheimes aus sei
oem lnoenleben. 

Der Katzenjammer begann, 
als ihm ein Freund Aufldä
rungsmaterial Ober Scientology 
zusteckte. "Mein Gott, wie 
konnte ich nur so naiv sein", 
erkannte Schott, "ich habe 
mich total blenden lassen." 

. Scientologi~._geht,~ .. auch 
im Scblo8 'Pbilippsèkh . bei 
Frankfurt zu, WO dU:"'CC in
stitut des UnteiüetuiietiSbera
ters Reinhotd Strickef'seinen 
Sitz bat. Übung für Manager 
in einem ,. Top Führungssemi-

• Name vonder Rcdaktion gclindcn. 
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nar": "Student" und ,.Coach" sitzen 
sich gegenüber, zwischen iluien steht 
ein Aschenbecher. Der ,.Coach" fragt: 
,.Sind Sie bereit, in diesem Aschenbe
cher zu sein?" Bejaht der .,Student" 
die Frage, folgt die Anweisung: ,.Las
sen Sie jetzt den Aschenbecher den
ken, daS er ein Aschenbecher ist." 

Sion solcher Anweisungen ist es 
nach Meinung von Sektenkennem, Ge
horsam zu erzwingen und dem Kandi
daten jede Kritikfähigkeit abzuerzie
hen. ,.Unmerklich, jedocb sehr konse
quent" werde der Tei.lnebmer .,auf ei
oe spAtere Scientology-Karriere" vor
bereitet, heiBt es in eine~ Gutachten 
der Stuttgarter ABI zu derlei Übun
gen: ,.Auch die Einführung in die typi
sche Scientology-Sprache findet bereits 
in den ersten Kursen statt.'• 

Für sein Programm findet Stricker 
offensicbtlich immer mehr Abnehmer. 
In den letzten drei Jahren bat sich der 

Sekten·Mitglled Brase 
250 000 Mark vom FDP-Parteifreund 

Umsatz des CCI aut knapp zwei Mil
.· ) ionen Mark verdoppelt. 
·: ···' Welche unangenehrnen Nebenwir

kungen die Scientology-Kamere eines 
Firmenchefs ftlr die AngesteUten ha
ben kano, zeigt der Fall Dieter Schulz. 
Der Geschäftstührer einer Boutiquen
kette am Niederrbein soli nach Aussa
gen von Zeugen Mitarbeiter gedrängt 
haben, Sektenmaterial zu studieren 
und sich das Scienti-Deutsch anzueig
nen. 

Eine "Untemehinens-Ethik" der 
Textilfirma war stellenweise wörtlich 
bei Hubbard abgeschrieben: .. Wenn 
Frau Schrnusekuchen zu uns kommt, 
urn ausgebildet zu werden, verwandein 
wir jenen schweitenden Zweifel in ih
ren Augen in einen testen, entschlosse
nen Glanz." Und wei ter: "Du bist 
hier; also werden wir dich zu einer 
Spitzenverkäuterin machen, was auch 
immer gesehieht." SchluBsatz: "Wir 
ha ben dich tieher tot als unfáhig." 

'ft~ . ...... ~.~~....,!Oir-""""""''*""iT.?I,\,• • ;, 
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Der Einkäuterin Anke Wender, 23, 
tehlte ganz offenbar heim Einstellungs
gesprlch der entscblossene Glanz in 
den Augen. A1so drückte Schulz ihr 
die .,Einftlhrung . in die Ethik der 
Scientology" in die Hand und bat sie, 
das Bucb bis zum Arbeitsantritt durch
zuarbeiten. 

Gleich am zweiten Arbeitstag sollte 
Wender dann in einem mehrseitigen 
Fragebogen ihr neu erworbenes Wissen 
unter Beweis stellen. In einer zwei
stündigen Sitzung versuchte die Fir
rnenleitung der jungen Frau zudem die 
Hubbardsche Lehre nahezubringen. 
Wender: ,.Es war der reine AJptraum." 

Nach drei Tagen flog die Angestellte 
raus; sie erstattete Anzeige wegen des 
Verdachts der versuchten Nötigung. 
Demnächst muB sich Schulz nun zu
sammen mit seinem Personalchet vor 
Gericht verantworten. 

Auch der Dortmunder Kekstabri
kant Wemer Braunrnüller, Herr über 
130 Beschäftigte, ist nicht zirnperlich, 
wenn es darurn geht, Scientology in 
seinem Betrieb zu verbreiten. In zahl
losen Hausmitteilungen machte er die 
Angestellten mit dem Hubbardschen 
Vokabular vertraut. 

Die .,Serie Willkür und Unterdrük
kung" etwa ldärte über den Begriff 
.,PTS" aut: "(eng!. Potential Troub]e 
Source) mögliche Schwierigkeitsquel
le". Hubbard-"Policies" ist zu entneh
rnen, daS unter einer .,Schwierigkeits
queUe" jeder verstanden wird, der sich 
gegen die Sektenideologie wendet. 

Braurunüller bot seinen Mitarbeitern 
Fortbildungskurse aut Finnenkosten 
als besoridere Sozialleistung an - der 
Einfachheit balher sollte die innerbe
triebliche Schulung gleich bei Sciento
logy im DUsseldorfer .,Celebrity Cen
ter" stattfinden. Urn die Angestellten 
zu ködem, versUSte der Kekstabrikant 
das Angebot: Wer sich bei der Sekte 
zum "Auditor" der "Klasse IV" schu; 
ten lieB, dem steilte die Firma 2500 
Mark Aufschlag auf den Monatslohn in 
Aussicht. 

Braunmüller batte aUerdings eine 
FuBangel ausgelegt: Mitarbeiter, die 
sich während des Scientology-Trainings 
eines Besseren besannen und ausstei
gen woUten, waren verpflichtet, die 
Ausbildungskosten aus eigener Tasche 
zurückzuzahlen. 

Bei der Dortrnunder Gewerkschaft 
Nahrung-GenuB-Gaststätten haben sich 
mittlerweile mehrere Braunmüller-Mit
arbeiter gemeldet. Sie Idagen über 
"psychischen Druck" und .,Belästigung 
mit Scientology". 

Doch die Gewerkschaft tut sich 
schwer, die Vorwürfe zu erhärten. Der 
Finnenchef bestreilet die Anschuldi
gungen, und bislang hat sich noch kei
ner der Angestellten bereit getunden, 
offen gegen den .,Patron" (Scientology-

ftvJ't'ifltiutiWil e~~ 1 

Von Natur aus weniger 

Alkohol und deshalb 

wohltuend leicht, dem 
BewuStsein des moder

nen Weintrinkers ent

sprechend. 

Ein erfrischender, leben
diger Riesling, Kabinett 
halbtrocken. 

Eine 
Erzeugerabtüllung. 
der 
Moseiland eG, Bernkostei-Kues 
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Ebrentitel) auszusagen. ,.Die Leute ha
ben scblichtweg Angst", sagt Gewerk
scbaftsfunktionä.rin Anke Schnieders. 

Der Sekte eilt der Ruf voraus, mit 
Kritikem ziemlich rabiat umzuspringen. 
"SchwierigkeitsqueUen" berichten von 
nldltlic:bem Te lefooterror, wüsten 
Drobbriefen sowie, vereinzelt, der ein
scbQcbtemden Bespitzelung durchs De
tektivgewerbe. Der Hamburger Pastor 
Hinrich Westphal, 'beim Protest gegen 
das Hamburger ,.Dianetik"-Zentrum an 
vorderster Front, fand kürzlich in sei
nem Briefkasten die Wamung, er werde 
eines Tages .,dumpf aufs Stra8enpflaster 
klatscben" - Absender unbekannt. 

Vor allem Hubbards Abscbreckungs
und Vergeltungsphantasien haben 
Scientology berücbtigt gemacbt. "Wir 

,, ..... 
Wegen .,schlechter PR" bob der Psycho
Pate das ,.Freiwild-Gesetz" später wie
der auf. 

Experten werten die Drohungen 
ohnehin als Verbalradikalismus. In 
Deutschland ist bislang kein Fan be
kannt, da8 ein "Feind" der Sekte einem 
Radtealet zum Opfer gefaUen wlre. 
"Die einzige wirkliche Gefabr geht von 
Wirrköpfen.aus, die das Hubbard-Zeug 
lesen und wortwörtlicb nehmen", sagt 
der ehemalige Scientologe Norbert Pott
hoff, 42: .,Man dart ja nicht vergessen: 
Da sind viele einfacb strukturierte Den
ker bei Scientology." 

Potthoff mu8 es wissen: Er war bis 
1987 Pressesprecher und einer der Lei- . 
ter der Düsseldorfer Scientology-De
pendance ( .. Org"). In dieser Funktion . 

Hamburger Sclentology-RIIale: ,Unheimlich wie eine Krake' 

fanden niemals Kritiker der Scientolo
gy", verkündete er, "die keine kriminel
Ie Vergangenheit batten." Also: "Be
nutze ihr Blut, ihren Sex und ihre Ver
brechen; um Schlagzeilen zu machen." 
Marscbrichtung: "Der Punkt, an dem 
sie verletzlicb sind, ist der Verlust ibres 
Arbeitsplatzes oder ibrer SteUung." 

Zum Nimbus der Sekte bat auch 
die Existenz eines ,.Guardian Office" 
(Wächteramt) beigetragen, bis zur offi
ziellen Auflösung eine Art religiöser 
Verfassungsschutz, Abteilung Abwehr 
und Ionere Sicherheit. 

Hausgemachte Gesetze gaben den 
Kircben-Agenten vermeintliche Legiti
mität- etwa Hubbards ,.Fair game" -Or
der vom 18. Oktober 1967. Sie besagte: 
Ein .. Feind" dürfe .,seines Eigentums 
beraubt, verletzt ... betrogen, verklagt 
oder belogen oder zerstört werden". 
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batte er ., Weisurigsbefugnis" über die 
Mitglieder der Gemeinde und war für 
,.steigende Statistiken" bei der Ausbrei
tung von Scientology verantwortlich. 

In spezieDen Direktiven legte Pott
hoff das monatliche PlansoU der .,Or(" · 
fest. Mehrmals wöchentlicb batten die 
FuBtruppen Rechenschaftsberichte über 
ihre Rührigkeit abzuliefem. Wer sich 
quer legte oder nicht richtig spurte, 
muBte zur Bu6e weitere Kurse belegen 
und eifrig Hubbard-Poliàes studieren -
,.so lange, bis er jede Kröte schluckte". 

Einer von Potthoffs ,.Untergebenen" 
war der Düsseldorfer Stahlhändler Ru
dolf Willems. Der Erbe eines gutgeben
den Familienbetriebs und promovierte 
Rechtsaowalt batte sich Anfang der 
achtziger Jahre zu Scientology bekehren 
lassen und es schnell zum Präsidenten 
des .. Verbands engagierter Manager'' 

. r 

gebracht. Einige Woelten im US-Haupt
quartier in der Sauna, dann war er ge
llutert. 

Sein Erweckungserlebnis spomte den 
geldirten Firmenchef zur innerbetriebli
chen Mission an. Zunächst verordnete 
er den Mitarbeitem der Verkaufsabtei
lung Seminare bei Sektenfreund Strik
ker im CCI Institut. Leitenden Ange
stellten legte er eine Ergänzung zum 
Dienstvertrag vor; mit ihrer Unter
schrift soUten sie sich für fünf Jahre zur 
"Durcbführung eines Scientology-Kurs
programms" verpflicbten, die Möglicb
keit einer reguilren Kündigung des Ar
beitsverbältnisses war vorsorglich ausge
schlossen. 

In einer., Vereinbarung zur Sichernog 
der Vertraulicbkeit" muSten sich die 

Beschäftigten zudem 
vertraglich binden, über 
die lndoktrination 
strengstes Stillscbweigen 
zu bewahren. Das Papier 
sah horrende Vertrags
strafen vor: Bei einem 
VerstoB gegen die Rege
lung soUten Mitarbeiter 
50 000 Mark, feitende 
AngesteUte 200 000, Ge
schllftsfübrer 500 000 
Mark Entschädigung 
zablen. 

Eine eigens gegrün
dete "Hauptabteilung I 
Komm.unikation, Abtei
lung 3 Etbik und Unter
suchungen" überwachte 
das Wohlverhalten der 
KoUegen. Ein Katalog 
mit "Etbikma8nabmen" 
gab der Firmen-Stasi 23 

Disziplinierungsma8-
nabmen an die Hand: 
vom "Härtegrad 1" 
- ,.stillschweigendes 
Überseben einer nicht 
optimalen Handlung" -
bis zur Entlassung. 

Die Fotgen der Scientologisierung des 
Stahluntemehmens waren verheerend: 
lnnerhalb von drei Jahren batte die 
Hälfte der Mitarbeiter den Betrieb ver
lassen, die Fmna schlitterte geradewegs 
in den Konkurs. 

Dem Bericht des Konkursverwalters 
zufolge war die Insolvenz bei Willeros 
auf ,.bohe und unvertretbare Entnah
men" aus der Firmenkasse zurückzufüh
ren, der Stahlhlindler habe seinem Ge
schift ,.erhebliche Beträge in Zusaro
menhang mit seiner Mitgliedschaft bei 
der Scientology-Sekte" entzogen. Allein 
für Hubbard-Bücber mit Original-signa
tur lieS Willeros im Laufe der Jahre 1,2 
Millianen Mark springen. 

An einem sonnigen November-Tag 
wurde der hochverschuldete Untemeh
mer in seiner Villa tot aufgefunden. Er 
batte sich erschossen. ~ 
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----Sekten----

Ordentlicher 
Stromschlag 
Erstmals schlieeen sich Firmen
Mitarbeiter, die mit Scientology in 
Berührung gekommen sind, 
in einem ~h~bund zusammen. 

P aul Hartwig, 38, kam voran. Inner
halb weniger Monate arbeitete er 
sich bei einem deutschen Vertrags

händler der US-Staubsaugerfinna Kirby 
vom Verkäufer zum Teamleiter und 
schlieBiich zum Gebietsverkaufsleiter 
hoch. Zunächst lief alles so, wie es im 
Kamereplan des Untemehmens ge
schrieben stand. 

Etwas Wichtiges allerdings batte der 
Mann bei der LektUre übersehen: Im 
Kirby-Plan (Titel: "Vision 2000 - Auf
bruch zu neuen Dimensionen") tauchen 
Begriffe auf, die auch die Scientology
Sekte verwendet. Der in den USA ge
gründete Psycho-Multi versucht derzeit, 
über Tamorganisalionen in der deut
schen Winschaft FuB zu fassen (SPIE
GEL 14/1991). 

Mil Hartwigs Aufstieg begannen für 
ihn die Probleme. Die von seinem Kir
by-Vertragshändler Helm ut Hurle ge
forderten Verkaufszahlen wurden An
fang 1989 heraufgesetzt. Hartwig mach
te Schulden und muBte beständig neue 
Mitarbeiter werben. Au8erdem be
merkte er, daB Provisionen vorenthal
ten und Abspraeben gebroehen wurden 
- mil dem Ergebnis, "daB die Leute in 
eine totale finanzielle und psychische 
Abhängigkeit geraten" (Hartwig). Im 
vergangenen Sommer stieg er aus. 

Seine Erfahrungen bringt der Kauf
mann nun bei "Robin Direkt" ~in - ei-

nem Verein, den Hartwigs Ehefrau Re
nate, 42, inzwischen zum Schutz gegen 
dubiose Praktiken gegründet bat, wie 
sie beim Kirby-Verkauf gebräuchlich 
sind. Die gelemte Sozialarbeiterin batte 
ihren Mann während seiner Kirby-Zeit 
auf zahlreichen Meetings und Semina
ren begleitet. 

Die Anweisungen und Ratschläge, 
die auf diesen Treffs erteilt werden, sind 
nacb ihren Beobachtungen oft den 
Schriften des Scientology-Gründers L. 
Ron Hubbard entlehnt. Textprobe: 
,.Mach Geld. Mach mehr Geld. Mach, 
daB andere Leute Geld machen." 

lnzwischen sind bei dem rund 130 
Mitglieder starken Schutzbund zahlrei
che Aussagen von Geschädigten einge
gangen. Gerhard Voigt etwa, einige 
Monate lang unter anderem für die Ein
stellung neuer Kirby-Vertreter in Süd
westdeutschland zuständig, komint zu 
dem Ergebnis: .,Man gaukelte den Leu
ten eine Karriere vor, die in diesem Sy
stem gar nicht erreichbar ist." 

Einer von denen, die Voigt Anfang 
vergangenen Jahres zu einer angebli
chen Kirby-Karriere überredete, ist 
Klaus Günter Römer. Wie bei Einstei
gem üblich, muBte Römer zuerst einen 
Kirby-Staubsauger erwerben (Version 
,.Midi", Leasing-Preis 3180,38 Mark), 
dazu den Vorführkoffer für 300 Mark. 
.Römer, damals arbeitsloser Maschinen
schlosser, lieB für Kirby eine geplante 
Umschulung sausen. Kaum war der 
Handel perfekt, muBte er feststellen, 
daB er ,.als Mitarbeiter nicht mehr von 
Interesse" war. 

Die Masche funktioniert nach Er
kenntnissen von Robin Direkt immer 
wieder: Per Zeitungsannonce (,.Für un
ser ,Dawn of a new Generation' Team") 
werden Leute gesucht, bei denen offen
bar schon feststeht, daB sie nur einen 
Staubsauger kaufen, aber nie für die Fir-

------------=c;; Ehepaar Hartwlg, Händler Hurle: ,Ausbeutung und Versklovung· 
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Ästhetik 
bestimmt sein Leben. 
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Und auch im Alltag des Malers 
Alex Katz 
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DELIRIUM von CONCORD. 

OEUIIIUM 'ION COHCORO. WEiltRUITWIClHI AUS O(R RACHSTEN UHR OIR WilT. QUAftlW(RK. 
JUWUIIR-IIACHWUS 811 tONCORO WAltH-Gmbll. KURT-81AUM-PIATZI. 6460 HANAU. 

© 
CONCORD. 

WATCH 

MAKERS 

To 
THEGENTRY ... 

BOClllMAMN. ALI(R MARCT5. 4800 81EUFE10 · 80USI.IA. 8ÜRG!Riol.-fiSCHIR-SlR.74-16. 2850 BRU.IfRIIAVEJI 
BROCL( CII8H & CO. CC. All IRONlilHOf 25. 1300 ISSLING!ll· CLAUSEN. AUGUSTW .. HOLM 35. 2310 fUNSIURG 

OHlU. CtnWIGER SIR.l2. 4300 ESSEN I -IIIIIERICM. ANDREAS. GIMRENSERG 8. 4900 HERFORD 
GRilTIERT Cloi8H & CO. IG. SÖGESTR. 10. 2800 liREMEN · HEtnL 8REilESIR.I28·130. 5000 ~lN 

CÜPI'ER. IIOllGRAIEN 10. 5100 AACHEN · !AIS, IIAlllollliANSTR. 26. 6120 SPlYEA 
MAUER CG, IORlUIISlR. 6t 4630 IOCMUM - IIA~R. HIR8!RT. l'f!RSEIRS1R. I2. 8900 AUGSBURG 

ldiMII.iiiiMiQ 
ma arbeiten sollen. Ist der Vertrag erst 
unterschrieben, bleiben die Käufer auf 
dem teuren .,Multifunktionsgerät" sit
ren, Schulden inklusive. 

Der Trick lohnt sich, die Gewino
spanne ist enorm. Ein Staubsauger, der 
den Vertragshändler im Einkauf am 30. 
Januar dieses Jahres 417,75 Mark koste
te, ging zum Barpreis von 1895 Mark an 
den Kunden. Noch mehr Rendite 
brachte die ,. Turbo-Bürste", die von 
20,71 Mark auf 235 Mark hochschneUte 
- eine Handelsspanne von 1031 Pro
zent. Bei Zehntausenden verkaufter 
Geräte kommt ffir die Kirby-Vertrags
händler einiges zusammen. 

Den Chefs droht nun Ungemach. Er
mutigt von Robin Direkt, haben zahl
reiche Mitarbeiter und Ehemalige we
gen Betrugs und arglistiger Täuschung 
Strafanträge gegen Kirby-Händler ge
stellt. Auch der Generalbundesanwalt 
in Karlsruhe wurde eingeschaltet - we
gen des Verdachts auf Bildung einer 
kriminellen Vereinigung. 

Nach Ansicht von Renate Hartwig 
geht es jedoch nur vordergrondig um 
den Staubsauger-Vertrieb: .,Das ganze 
System funktioniert nur mit Ausbeu
tung und Versklavung, und Scientology
Methoden sind die Grundlage ... 

Zwar streiten die Kirby-Vertrags
händler jede geschäftliche Verbindung 
mit der Sekte ab, doch die Praxis ist an
ders. So milssen diejenigen, die es zu et
was briogen wollen, spezielle Scbulun
g egen, · ndere bei der Fir-

a ~h\~.Schmjtt w;iness-Training.· 
in • . Die Chefs Wolf
gang Zabel und Dieter. Scbmitt werden 
von der . International Association of 
ScientologistS '(IAS)' 81s" ,;Patrons" ·ge-

. führt - jeder der beiden bat demnacb 
mindestens 40 000 Dollar ffir die IAS
Kriegskasse ("war chest") gespendet. 

Bei ihren Scbulungen benutren Zabel 
und Scbmitt Scientology-MateriaL In 
den Unterlagen eines ,.Seminars für ef
fektiveres Führen" etwa weisen sie dar-
auf hin, daB es sich dabei um ,.urheber- -
rechtlich geschützte Managementtech· 
nologie von L. Ron Hubbard" han-
delt. · 

Mehr noch als ibre Scientology-Con
neetion macht den Kirby-Verkäufem al
lerdings derzeit ihr Produkt zu schaffen. 
Benutzer der US-Staubsauger klagen 
datilber, daS sie gelegentlich von den 
Gerllten einen ordenttichen Strom
schlag verpaBt bekommen. Ein Kunde 
aus dem baden-wQrttembergisch~n 
Aichhalden gab zu Protok.oll, daB d•e 
elektrische Entladung bei einem verse
benttichen StoB gegen die Heizung_ "arn 
Gerät vome ein richtiges Loch remge
braoot bat". 

Die Gewerbeaufsicht München-Land . 
erwägt nun, dem Geschäft mit den Kir- -1-ft-; 
by-Staubsaugem ein Ende zu machen - 'i t-' 
aus Sicherbeitsgtilnde~ 



In Spanje opgepakte 
leiders Scientology 
weer op vrije voeten 

Van onze correspondent 
MADRID- De internationale leider 

van de Scientology Kerk, Herbert 
jentzsch, en tien ander!. hoge ~ctio· 
narissen van de sekte zqn na dne we
ken preventieve hechtenis in een 
Spaanse gevangenis weer op vrije voe
ten. Zaterdagmiddag stortte zijn advo
caat bij een Madrileense reê.Jhlbank 125 
miljoen pesetas (ruim twee miUoe.n gul· 
den) als borgtocht. J · · : 

jentzsch en de and~ Scient<?~ogy
leiders werden op 20 november tJ,Jdens 
een internationale bijeenkomst van de 
sekte in een hotel vàn Madrid aange
houden. De onderzoeksrechter Vazquez 
Honrubia handhaaft zijn aanklachten 
tegen de groep (~lastingfraude, opli~
ting, samenzwenng voor onwettige 
doeleinden, vrijheidsberoving van sec
teleden), maar ziet er van af het elftal in 
hechtenis te houden. Zij moeten wel ter 
beschikking van de spaan.Se juStitie blij
ven, hoewel waarnemers het hoogst on
waarschijnlijk achten dat jentzseh zich 

·j -oep weer in Madrid zal melden. In 
..aal .val verliest de sekte de borgsom. 

Aangezien de duur van preventieve 
hechtenis in verband staat met de lengte . 
van de uiteindelijke gevangenstraf die 
de rechter voorziet, valt uit deze ont
wikkeling af te leiden dat de Spaanse 
justitie . onvoldoende bewijzen heeft 

' kunnen vergaren om zeker te zijn van 
een strenge strafmaat. Waarschijnlijk 
valt voorlopig alleen de aanklacht van 
fiscale fraude te staven. Dat geldt dan 
niet eens voor Jentzsch zelf, omdat het 
gaat om een vermeend vt;rgrijp va~.zijn 
ondergeschikten in SpanJe, waar hijzelf 
niet belastingplichtig is. 

12 DEC. 1989 

r----------------------- ~ 
Spanje laat 

Scientology
leden vrij 

MADRID (Reuter) - Na 
betalln~ van een bor~som van 
on~eveer twee miljoen plden 
ziJn In Spanje de lelder en tien 
leden van de Scientology Kerk 
vriJgelaten. Zestl~ andere Ie· 
den waren al eerder op vriJe 
voeten gesteld. 

Tegen de vrijgelatenen la 
geen aanklacht ingediend, 
maar zlj mogen Spanje nlet 
verlaten zonder toestemming 
van de rechter. 

Sclentology-leid~r Jentzsch 
werd drie weken::' geledim Ba· 
men met 70 van Zijn volgelln· 
gen opgepakt wegens bedrog, 
verduistering, belastlngontdul· 
klng en valsheld ln geschrifte. 
Zlojn groepering lioudt zich in 
Spanje vooral bezig met de be
handeling van drugayerslaaf· 
den en. met cursussen die zijn 
gericht op het bereiken van · 
~,geestelijke perfectie". 

' 

-WOé!ad 

12 DEC. 1989 

·. 

Kort · 
Scientology 

MADRID - Na betaling van 
een borgsom van ongeveer twe(: 
miljoen gulden zijn zaterdag in 
Spar\ie de leider en tien leden 
van de Scientology kerk vrijgela
ten. Zestig andere leden van de 
secte waren al eerder vrijgelaten. 
Zij mogen Spar\ie niet verlaten 
zonder toestemming van de 
rechter. Scientology-leider 
Jentzsch werd drie weken gele
den samen met 70 van zijn volge
lingen opgepakt wegens bedrog, 
verduistering, belastingontdui
king en valsheid jn geschrifte. 
Zijn groepering houdt zich in 
Spar\ie voornamelijk bezig met 
de behandeling van drugsver
slaafden en met cursussen voor 
het hét bereiken van 'geestelijke 
perfectie'. 

12 DEC. 1989 

-Chèf Scientology 
op borgtocht vrij 
MÀDRID:- 12 dec. - Een rccb~ 
ter in Madrid heeft gisteren elf 
leden vari de sekte Scientology
kerk, onder wie de Amerikaanse 
leider Heber Jentzsch, op borg
tocht vrijgelaten. De elf behoor
den tot een grote groep aanhan
gers van de sekte d1e vorige 
maand in de Spaanse hoofds.tad 
werd aangehouden op verdenking 
van onder andere afpersing en be
l~tingfraude. 

De advocaat van Jentzsch be
taalde een borgsom van meer dan 
twee miljoen gulden . .,Dat is geen 
geld voor meer godsdienstvrij- . 
beid", zei de ad9ocaat. De ,elf, on
der wie vijf buitenlanders, moeten · 
in Spanje blijven in afwachting 
van hun proces. (Reuter, UPI) 

MIC Kinalillid 12 DEC. 1989 
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werkelijk miljoenen wilt . 
verdienen kun je het best 
je eigen religie stichten." 
Deze . woorden zijn van 
wijlen . Lafayette Ronald 
Hubbard. Hij bracht ze in 
1948 op een Amerikaans 
schrijverscongres als grap, 
maar bedoelde ze dood
ernstig, want zes jaar later 
voegde de inmiddels rede-:- . 
lijk b~kende science fic
tion-schrijver de daad· bij 
het woord en stichtte de 
Scientology Kerk. 

Is de omstreden Scientology Kerk definitief on
deruit gehaald met de arrestatie deze week in 
Spanje van · bijna de hele top? Zeer waarschijnlijk 
niet. De kerk met haar miljoenen volgelingen en 
"gouden" omzet zal ook deze slag overleven en 
verder gaan met haar strijd tegen de CIA, In~rpol 
en drugsverslaving. "We vallen alleen mensen aan 
die leugens over ons vertellen." 

Als geestelijke grondslag dien-,. 
de de wijsheid die deze Ameri-
kaan bijeen had gesprokkeld 
in zijn boek Dianetica, de mo
derne wetenschap van de 
geestelijke gezondheid. In de 
praktijk was de organisatie op 

" geld uit. Als kerk claimde ze 
vrijstelling van . bela.Sting en 
onder religieuze dekmantel 
was ze bij allerhande dubieuze 
praktijken betrokken. 

SCIENTOLOGEN OVER. 

. OPSLUITIN~. KERKELUKE Tor~; 

De opzienbarende opsluiting 
\ · van Heber Jentzsch (de huidi- A. · . . e · 

; ; leider) en negen . andere . rr t t 
~~~a~~k~a'! hde~zez~v':~~ :~ . ·~~ . eS : a. ·I es 
een lange reeks wereldwijde . / / 
conflicten met rechters en re
geringen. Met dit verschil dat 
de Spaanse justitie als eerste ' · • • · • • • 

erin slaagt om bijkans de hele z· IJn ·JUISt In· top vast te zetten, op beschut- . · · · : 
diging van ontvoering,. zwen-. · ; . · .. 
del, vervalsing van documen-
ten en fiscale delicten. Maar 
wie denkt dat met deze succeS
volle aanpak de organisatie 
met haar (naar schatting) twee . 
tot vijf miljoen volgelingen en 
jaaromzet van zeshonderd mil- · 
joen gulden onderuit is ge- ' 

ons voordeel'' 
haald maakt een vergissing. 
Daarvoor is de kerk te goed 
georganiseerd en te wijd ver
takt. buitenstaanders varieren van 

enkele honderden tOt enkele 

Geschokt duizenden leden . .,Vorig jaar", 
aldus de man, .,verkochten we 

· ·, de Nederlandse afdeling· ·vijfduizend boeken en gaven 
~ · · Scientology die ook her- we vijfhonderd cursussen aan 
h . .delijk met justitie over- · geïnteresseerden. Internatio
hoop heeft gelegen, toont men naai gezien zijn de verkoopcij
zich geschokt over de ~rresta- fers de · laatste tijd enorm· ge-
ties in Spanje. Deze · week ' stegen". · · · 
merkte een woordvoerder bit- · Wat leert de kerk van Hub
ter. op: ,.De Spaanse autoritei- · bard eigenlijk? 
ten misgunnen ons het succes Hubbard maakte zijn volgelin
in dat land. We proberen iri · gen wijs dat veel psycho-soma
Spanje niet alleen drugsver- . tische klachten hun oorsprong 
slaafden te helpen door middel · vinden in vorige levens. Met 
van Narconon-afkickcentra sci~ntology kun je op een ho
maar nemen ook stelling tegen . ger niveau ·van bewustzijn 
het verstrekken van rustge- klimmen en zodoende van die 
vende middelen aan kindéren, · · ·klachten bevrijd worden. . 
een verschijnsel dat · in Span~e : Cursussen 
op grote schaal voorkomt '. 
Maar verslagen? Nee, dat ze- Hubbard stichtte over de hele 

· ker niet. .,Al ·die onterechte wereld scientology-kerken die 
aanvallen kweken juist grote ,.een toegepaste religieuze filo
interesse van het publiek. In sofie" uitdragen. In de prak
zekere zin zijn die arrestaties tijk kwam dat neer op peper
juist in ons voordeel". · dure cursussen van duizenden 
Hoeveel leden de kerk in ons guldens. Zelf zwierf ,.onze 
land telt wil de woordvoerder Ron" (zoals hij in de kerk ge
piet · kwijt. SChattingen . van . noemd w;~rd) jarenlang in een 

van zijn drie luxueuze jachten 
op zee om uit handen van jus
titie : te blijven. De kerkleider 
was . ongewenste vreemdeling 
in Engeland, werd uit Austra
lie geweerd en in Frankrijk 
wegens bedrog tot vier jaar cel 
veroordeeld. Een onbekend 
percentage van de wereldwij
de kerkontvangsten kwam op 
zijn bankrékening terecht. 
Om een indruk te krijgen van 
de beschuldigingen tegen Hub
bard en zijn kerk volgt hier 
een citaat uit het befaamde· 
rapport-Anderson, dat in de 
jaren zestig in opdracht van de 
Australische regering werd 
vervaardigd: ,.Scientology is 
verderfelijk; de technieken er
van zijn verderfelijk; het uit
oefenen ervan is een ernstige 
bedreiging voor ' de gemeen7 
schap, zowel medisch, moreel 
als . maatschappelijk. De aan
hangers van de beweging · zijn 
jammerlijk misleid en vaak 
geestelijk gestoord". Ook aan 
de geestelijke gezondheid van 
Ron Hubbard waagde het ~:ap• 
port ernstig te twijfelen. 

De Scientology Kerk heeft een 
3an drugsverslaafden. 

In 1980 verdween Hubbard 
onder verdachte omstandighe
den uit zicht. Er waren berich
ten dat opstandige volgelingen 
hem onder curatele hadden 
gesteld, omdat hij te nadruk
kelijk blijk gaf van die geeste
lijke gestoordheid. 

Onschuldig· 
. De kerkelijke praktijk van 
scientology is ogenschijnlijk 

. onschuldig. Wie een kerk
dienst in Amsterdam bezoekt 
hoort van de hogere dingen 
des levens spreken. Een ge
vorderd geestelijke rept van 
de grondwaarheden van scien
tology en spreekt woorden van 
troost en nieuwe levensmoed, 
besloten met een gebed voor 
totale vrijheid. Wie meer inte
resse toont wordt uitgenodigd 
voor een .,auditing-cursus". 
Met dure vervolgcursussen 
kan men de vele traptreden 
van scientology bestijgen. 
Daarbij leert de cursist steeds 
meer problemen aan te kun
nen, totdat hij een staat van 
,.clear" (een s.oort helderheid) 



. ., 

twee miljoen bovenop kw; 
Maar de kerk bleef makke 
overeind. In Den Haag 
Arnhem zijn inmiddels olc 

:ende ,.missies" gevestigd. 

De laatste jaren is het in , 
land betrekkelijk stil rond 
scientologen. De kerk ht> 
een nieuw (maatschappel 
aanvaard) werkterrein gev• 
den: . de hulp aan drugsv. 
slaafden. In enkele steden 2 
onder de naam Narconon 
kickcentra opgericht. De jur. 
worden er volgens de Hl 
bard-methoden behande 
'r,Vanuit de psychiatrie is er . 
tijd kritiek op ons," zei t> 
woordvoerder deze we• 
,.omdat wij ervan uitgaan 1 

een mens een geestelijk wez 
heeft dat binnen het licha; 
woont. Wij proberen mens 
geestelijk gezond te mak• 
maar niet met chemische m: 
delen: Wij geloven ool- iet 
methadon-verstrekkin._ ·"" r 
werkt rustgevend, maar he· 
ze IJ iet van h!Jn. verslaving a 

Leugem 
Is scientology nu een lief, o 
schuldig genootschap tot 1". 
nut van het algemeen? r: 
omschrijving wordt niet € 
dekt door de praktijk. Wie • 

.scientologen tegen ·zich · kriJ 
kan zichzelf nog altijd niet 1 
liciteren. ,.We vallen alle• 
mensen aan die leugens ov 
ons vertellen," aldus e. 
woordvoerder. Maar "" 
brengt die leugens dan in • 
wereld? "Daar zit de CIA ac 
ter. We hebben bewijzen d 
de CIA stelselmatig poging• 

_De Scientology Kerk heeft een nieuw (maatschappelijk aanvaard) werkterrein gevonden: de hulp 
·: jlan drugsverslaafden. · · 

· doet om propaganda tegen o 
te bedrijven. Vaak door mar 
pulatie van de media. En ni 
alleen de CIA, maar ook • 
FBI en Interpol. De ar ·tat 
van onze leiders in M ... . .lid . FOTO: PERS UNIE 

In 1980 verdween Hubbard 
onder verdachte omstandighe· 
den uit zicht. Er waren berich
ten dat opstandige volgelingen 
hem onder curatele hadden 
gesteld, omdat hij te nadruk
kelijk blijk gaf van die geeste
lijke ·gestoordheid. 

Onschuldig 
De kerkelijke praktijk van 
scientology is •. ogenschijnlijk 
onschuldig. w.e een kerk
dienst in Amsterdam bezoekt 
hoort van de hogere dingen . 
des levens spreken. Een ge
vorderd geestelijke rept van 
de grondwaarheden van scien
tology en spreekt woorden van 
troost en nieuwe levensmoed, 
besloten met een gebed voor 
totale vrijheid. Wie meer inte
resse toont wordt uitgenodigd 
voor een .,auditing-cursus". 
Met dure · vervolgcursussen 
kan men de vele traptreden 
van scientology . bestijgen . . 
Daarbij leert de cursist steeds 
meer problemen aan te kun- . 
nen, totdat hij een staat van . 

,.1,.,.,. .. (ppn '<IV\1•t hol~ .... h,.i~\ · · 

·bereikt. ·Hij is dan inmiddels 
duizenden guldens armer. Om 
de kosten te drukken kan hij 
·anderen werven, familie of 
vrienden pijvoor~eld, wat een 
korting op zijn studiekosten 
oplevert. Op die manier werkt 
het systeem. 
Hulpmiddel bij de auditing-zit· 
tingen is de zogenaamde E
meter, een soort magische kist. 
Volgens wetenschappelijke on
derzoekers een ondeugdelijk 
middel om huidweerstanden 
en therapeutische effecten te 
meten, maar volgens de scien
tologen een biechthulpje om 
iemands emotionele niveau en 
probleemgebied te registeren. 
Ongevaarlijk, maar wel duur. 

Hubbard zelf heeft zich trieer
malen beroepen .op het uitvin~ 
derschap van de E-meter, 
waarbij hij verwees· naar het 
bijbehorende patentnummer 
in de VS. Maar critici ontdek
ten dat onder bedoeld nummer 
een in 1860 uitgevonden dors
machine geboekt stond . . ~ .~ .. :.: 
~l"i~f'\tnlnn~n hocl"'f..t.n11UIAn . ;,.."' -

het gevolg van een Interpc 
zelf (om Hubbard te citeren) complot. Van datzelfde Inte 
als de intelligentste mensen pol hebben wij al in 1960 aat 
ter wereld die de mensheid de getoond dat het een nazi-m 
enige hoop op geestelijke ge- werk is. We hebben bovendie 
zondbeid brengen. Dat maakt documenten waaruit blijkt d 
hen nogal onverdraagzaam. Interpol tegenwoordig betrol 
Neerlands fraaist formuleren- ken is bij de handel in har• 
de schotschrijver Gerrit Kom- drugs." 
rij kan ervan getuigen. In een In de kerk zijn enkele duizet 
serie artikelen in de NRC den volgelingen belast met c' 
kraakte hij (in 1979) de kerk, bewaking van de geloofswaa. 
die hij aanduidde als ,.de stin- heden. Er geldt een streng hi• 
kende walm van het gezwel rarchisch systeem. Afwijkene 
aan de Nieuwezijds Voorburg- meni~gen worden .niet gedul· 
wal" en die hij zelfs verant- In dtt verband 1~ ook ee 
woordelijk stelde voor de dood , straf- en belonmgssysteet 
van de Vrij Nederland-journa- werkzaam. Wie teveel afwijl 
list Johan Pfaff. De kerk pro- wordt er zonder pardon uitg• 
duceerde een .,paarsboek" gooid, zo~ls getuigenissen va 
waarin zij de beschuldigingen e~-volgehngen leren .. Is d; 
weersprak en Komrij op één n1et wat ~erkwaardtg . _vo~ 
lijn stelde met ene Joseph een kerk dte de totale vnJhet 
Goebbels. Zo zijn er in het van het individu pred~kt? B 

)
verleden legio persoonlijke een eerdere gelegenheld re; 
aanvallen ·ondernomen. . geerde een kerkelijk woorc t!J::O legdé .de .deurw8arder voerder op die vraag met: .. !, 

. Op ·.de Jn~ej . yai(lfe· die Verh~.len ken ik. Ze ZIJ 
scientology-gebouw,n.:In Am- schromehJ~ o~~rdreven. I? 
aterdam. Er -w• een. belasting- · mensen ZIJn hiJ ons volled1. 
schuld v~. iea miljoën. gulden, vrij · om weg te gaan". 
.,..,..._.._". ~"'"' ~-~ ,..,.- ~"A+, .• : ....... _ · · · · . .. J.J7'\UMF. K'R .. Ol 
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SP.AANSE JUSTITIE VERDENKT SEKTE VAN BELASTINGFRAtJDÉ . ~o..vJ.O~t<. di\AMI'-#v 

lf~pstukken Scientology kerk , ~pgepakt "~ 
.'.}-.,/ • ~!a-~ cornspondeat \Ie iniernatioaale lt!lder van de Sa~ lijk", omdat zij ..de wi1slcncbt van bun . en Denemarlcen. Dru&sverslaafc!én' 

l ' ROBBERT BOSSCHART .loey . kerlc, ,.commodore" _H Iedeii vemleti,en". Er zouden al onae- moesten voor bun ltuur bij· Narcoaon 
... - MADRID-DeSpunse politieheeft Jentzsch uit Lol Aqàel, parresteerd. fte!' lSOcluizend,j9D&e ~aarden in miDstensdriedui2mdguldenp«mamd 
dit weekeinde 69ledell \'111 de Sdeato:·· Andmo arHSUnten zijn • mi Ameri- :banden van ~ a;ektes ZIJD pvallen. betalen. · ·. . ' '" : 
.Jocy kerk oJICetl8}<t, oader wie enkele~- lcaanse, V~ llaliaanse, Deen- Een "fOClrnlali&e lesder van · de Mocm- Later werdeo zij onder 4ruk aem'om 
bitematloaale lelden WD deze sekte. se. Portu&<S!!. en Spaanse natioDaliteit. · selit10 mat de auto~iteiten bij_ om de zic:b aan te sluiten bij de ;.Asociaóoo 
·VIlftl& zittm er oo; ..._De 5punse . · · .. ·· ; .;>;< • ,· .. ; · ,.•.·;. D,liOtbodeswn allerlessekten teontmas- Dianetica" en andere leden te werven. 
I'!!Chter Vuquea Ronrulria kondf&de TelefOOI\S afgetapt -·'{' · ' keren. Ook dat legde de boofdorpnisatie ,een 
--sa, ~ clllt hij in de komende De actie bekroonde bet geduldige windeieren. De Spaanse rechter berin-
clactin aleuwe arrestatles zal beYden In speurwerk van d10 SpaanSe politie, die de Te weinig klac:llten Derde eraan dat de eente reJd die de 
bet onderzoek nar de !lew~ die In ~te al enkele jaren schaduwt. Het on- Enkele Spaanse hulpverleners noe:. overleden stichter van de !lew~ de 
SpmUe van ~pse l'taude WOI'dt derzoek was de laatste negm maanden men.de Scientology kerk de erpté, om-~ Roaald Bubbard, Zlll_l or~; 
Ttrdac:bt en ook e1c1en een clubjeuze uitgediept oll'l bewijsmaterial ~e vup- dat de leden aan een zodanige hersen- Dl!" tie had opcelecd, "''"lel verdienen·. · 
aum beeft. • ren. onder andere door bet aftappen van 'spoelinc worden onderworpen, dat late- · luidde. 

Gedurende bet weekeinde Uet deze tientallen telefoons. Bij de invallen in de re uitstOIÏDi of aûslukte ,;ontwenninp- . Tot zov_er 011210 correspondent. . ·; · 
rechter de politie invallen doen In een kantoren kon de politie de band legen pocincen" tot zelfmoordJevallen heb- Hubbard en de Scientology Kerk zijn ' 
Maclrileens botel, . waar internationale OP ruim driehonderd boekboudrf~Psters ben geleid. Leden of fanvlie durveil ook in Nederland wak In opspraak ge
leiders van de sekte verpderden en bij en andere interne documenten. wak geen Stappen te ondernemen. De weest. Het liDi daarbij om' de hoge be
derti& van. baar kantoren In zeven De rechter baseert zich op aanklach· landelijlr.è ombudsman verklaarde on- dragen die ~teleden moestm betalen 

. Spaanse provincies. Het ging vooral om 'ten wegens fiscale fraud10, oplkbting en lancs teeenover de speciale parlements- oin op eea bocer ,,scientolocY"-niveau 
instellingen die onder de mam .,Narco-. Vrijheidsberoving van·sommige leden. commissie dat bij te weinig klac:bten te komen, de uitgaven· die dru&sver
non" drugsyenlaafden tegen betaling .Zo zou de sekte in' Spanje jaarlijks zeker over bet optreden van zulke sekten bad slaafden zicli moesten· getroosten om af 
een ontwenningskuur aanbieden, en anderhalf miijoen gulden verdienen, ontvangen, om op speciale Wetgeving te kicken, de wijze waarop leden op · 
ontmoetingsplaats onder de naam zonder daar aangifte van te doen- De .aan te clriugen. Hij meende dat de be- straat werden geworven en de berse'n
,.Asodacion Dianetica". De kantoren Spaanse overbeid maakt zich de laatste Staande strafwet voldoende was om spoeling waarvan de organisatie gebruik 
werden meteen op gerechtelijk bevel tijd ook steeds tiezorgder over de beper· eventuele misdrijven aan te pakken. Die zou maken. De met de Scientology Kerk 
gesloten. · .ldngen in hun lieweglngsvrjjbeid waar- metbode past rechter Vazquez Honru- gelieerde prpnisatie Nan:onon ~ 

Maandag begonnen drie officieren aan meosen onderworpen zouden zijn bia nu toe.· . . ·voor drugsverslaafden een een aflcick-
nnjustitie met de ondervraging van de die eenmaal zijn toegetnden tot een De 'Scientology kerJcbn wegensfrau- programma hebben ontwikkeld dat vol
Yijfti& sekte-leiders die cewngen zijn dergelijkesekte. HetSpàanseparlement de .worden vervof&d omdat zij sinds ·gens Nederlandse deskuadicen totaal 
genomen. Een twintigtal Portugese as. bestudeen zelfs de mocelijkbeid bier 1982 in Spanje inpscbreven staat als niet werkt. De belastingdienst ·beeft 
pirant-leden werd kon na arrestatie wettelijk teeen op te treden. lnslellin&:ionderwinstoo&merk: ln feite boetes van miljoenen guldens opgelegd 
weer vrijgelaten. Officieel werden geen Volgens een speciaal daartoe ingeste)- werden ec:bier votaeas de aal1lclacbt aan de ~te; die - onder anden als .. 
namen genoemd, maar volgens de decommissiezijnzekerzestigvanzulke grote bedragen verdiend m i1lepal gevolg van versnippering - · een·k!"ij- J • 

. Spaanse media is bij de inval in het botel groepen die in Spallje ~ ,,gevaar- OY~kt naar de .V erenil!de Staten nend leek te leiden. . Ir ~.:)·; .. ; . 
. . · _ ; ·;.· .~ · 
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OPERATION SNOW WHITE: TRYING TO HIDE THE DIRT 

toloJY offices around the world 
and he rcccivcd weetJy repons 
detailin& Slalistics and iocome 
from cvcry o~ 

Money was, without qucs
tion, one of tbc Commodore's 
primary intercsts, althoup he 
Jikcd to profcss a lofty dis
reaard for such mattm. Loyal 
members of tbc Sca Org, who 
wcrc paid SlO a week, bclievcd 
the Commodore drew less tban 
they did, because that is wbat 
he told them. The rcality was 
that Hubbard was receiving 
SI 5.000 a week from chureh 
funds throuah the Hubbard 
Explorational Company and 
tbat huge sums were being ...... ~ . . . 

...-.•1. 

Scitntolocist ""'ki"' at lbc IRS ill Wub
illatoa as a derk-typist, stole JDOrt tlwl 
30,000 pqes of docwntnts rdatiallll tbt 
dnarelt uollbc Habbanls. He was bon 
b)' 11M coole- "Sll\'er". 

Jht lbc rlsb WUC CDDSiderülc, llolb 111 
tbe ~ tbtntsc!Tts and to lbelr duudl 
supenon. Habbud approftd a proposal to 
IDflllnlte qCilts into tbe US AttDrDey's or
flc:ts IA WasbillatOn and Los ADatles witb 
the spedllc tuk or pro>iciiD& early want.iDc 
of aar lepiJDOtes apiDst biJL He wu 1101 
toD wcrried aboat wlio ,.-Oilld take lbo np ll 
Opentioa Snow Whlte was uposed, u 
Joaa aalt wss 1101 bim. 

A key fl&tue illlbe operatioD wu Mldl
ael Mols-, wllo was "nmai!!J" aU tbe 
age11ts ad wllo bad penoo.ally take& pan 
ill Hftllll boqlaries at tbe o..u-t ol 
JD$1ÎC2 bi WasbillatnD ud bad Gr1PUiiMd 
tbe copy!q of lalt ol tbOUI&Dà IS-
10-flles. Far almost liiiiOOIID, llls 
aeem .....w 111 &Dd ODt o1 ca-t 
IMdldiDp - atlllbe HeiiÎII& ol J- 11, 
1976, wllcD. tbe FBI disco_. MeisMr 
and qelll Sll...- ûo 1bc US Comthoale 
IJhnry at 1be foat of C.pltol HUL 

Tbt two _" wort waidD& for deuen to 

YliClle an office from wbich tbey were IOÏII& 
to steal mes. but tbey told tbe FBI agents 
lbey were dolna lfl&l rtsearch. They pre-
5Uied fake ldeatiJlc:atloa doeumtDts ud 
were allowed to lea.-e. But tbe incident qi
tated Hubbard. wbo sarmisecl, comctly, 
lbat tbere was trouble Ïll store. 

He was In biding at lbe time IJid knew 
little of wbat wu bappenilll 10 Mary Sae 
because bis stalT censortd he< letters. U sbe 
seat bad aews, tbe messcaaers an out thc 
oll'mdlDa passqes wltb a nzor blade, 
hclie1'ÎD8 lt 10 bt tbtir duty to keep sudl 
probietDS ~oa bis liues". Meaawhile. Mary 
Sue bad mDCh to complaill allout becaae 
sbe bad ao cloubt tbat sbe wss IOÎIIIIO ba..e 
to take lbo rep for Operadon Sllow Wbile. 
~Hubbard abandoned !Ier,~ seld KeD Ur· 

qllltart, onee a dedlc:ated Scieatologist. 
"ud made lt quilt <lear •• • lbat he bad 
abeadoaed ber. li's tbe oae lblac I fiDd 
bard to fOlii•• - tbal bt was p"'pared to 
lllow bis wife to go to jail for crimes he was 
..,allyplltyor ••• I wsspattowork m&k.
iDa ap repons to show lbat be dld DOl kDnw .,...t was JOÎIIg on. In otber words,l was 111 
co...- bis us. He was prioy to almost aU ol 
it uol WIS u &lilty u Mary SDO. .. 

tbcsc accounts bad lo be clOKCI 
in 1970, $lm in cash was 
transferred on boatel tbc 
Apollo. 

verbal orders to crew and 
stucleniS ahoanl the ApoUo. 

sengers attended Hubbard day 
and niabt. woricing on six-hour 
walchcs. When he was aslcep, 
two messengers sat outsidc bis 
Slate-roOm waiting for the 
buzzer that would signa! he was 
awakc. Throuabout bis waldog 
bours, tbey sat outsidc bis 
office waiting for bis call. Wheo 
he toolc a stroll on deck tbey 
foliowed him, one carrying his 
cigarencs, the other an asbtray 
to catch the asb as it feit 

"The ship was a different 
world, ~ said one Seie11tologist, 
Mike Goldstein. "11 was sup
poscd 10 n111 Scientology for 
tbe wholc planet, but it was a 
world unto itsel(~lt was also a 
world entirely of Hubhard's 
creation, and he added to it a 
bizarre new clement - an elite 
unit made up of ebilelren and 
cventually known as the 
Commodore's Messenger Org
anisation. Thc -~'~0 was 
stalTod by tbc , ,?ring of 
commined Scientoooaists and 

But tbc messcnacrs. mainly 
pubescent zjrls, ezüoycd !heir 
power u tcenage clones of tbc 

'Commodore. ln their cute litUe 
dark .blue uniforms and &Old· 
lanyards, tbey were trained to 
delivcr Hubbard's orders usiog 
bis exact words and tooe of 
voice: if he was in a temper and 
bcUowing abusc, thc messenger 
would scutUe off and pipe the 
same abusc at thc offender. 
Nobody ciared take issue witb 
wbatever a messenger said; 
nobody ciared disobey her 
orders. Vested with tbc auth· ""t" ,..r •'-·• r,.. ___ _, __ ... ~·· 

L RON Hubbard's eccentric 
idvll , .... old not lasL As stories 
about .e str.mge practiccs of 
Scier.OV<Ógy spread and intelli-

tbc cause of dcath as cerebral 
baemorrbage and a certificate 
of relizjous belief fotbiddini an 
autopsy. lbc body was =
mated at 3.30 that aftemoon. 

On January 21; Scientologîsts 
were told tbat Mal 2000 houn, 
Friday, January 24, 1986, L 
Ron Hubbard discardcd tbc 
body he bad used in bis 
lifetime for 74 ycars, 10 months 
and 11 days. The body he had 
used to facilitate bis existence 
in this universe had ceased to 
be useful and in fact had 
bccome an impediment to tbc 
worlc he now must do outsidc 
its confincs." 

I 
I 

\ 
I 
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Hit llooMuoatler Win 
.Urk ... rllliiiWin 
•MDPvewmlijn.Dit ...... ........,.,... 
......... Win • 
Urk ......... 
..... VIlt IWIIIIrd In-_ ......... 
DE LEIDING VAN DE KERK VERBI EEF 

IN EEN WXE -OORD 
Sclentala&Y Kert. ooit de 

leltte ter wereld, llalt 
pole druk. Kon pleden 

OIIIICbreef - Gppemdl.t« 
- bet Hoogetedlbbot 111 l..oaden de 
àë VIII~ L ROII Hullilani 
als ,.c:om.,c. ...-. JI!VUrlijk en im
IIIOnlel", fll allo( dat q lees Uil ~ 

delljldlàll Ie - CMI'tiet, -.se 
llij- toe dat de leiden VIII de Jrerlr. 
lle lai6illlfll oproepell Uil bet .,bolle 
~- Adalf lillier fll zijl-..,...,. . 

De feiUD lpftllm clan ook YOOI' zich. 
la Gmot..Jirtamlal! lillet Millal ~ 
..... - Sc:iealllla&Y 111 tilkiele jaRD ....... ---IIMI" leb mlDder clatl .._ ID Amerilla Is de terucvaJ 
miDder apec:taallair, maar net als In 
Nederland, ~- De FBI iD 

Amerika Is - Olldenoek be&oDafll 
Mat bet vero- prM-~ 
- llutlbard. poot 211 mDjoeD auldea 
fll ~ ex~ in ldeiDe 
aJUpill'S ~ Mat banken In 
Zwlbertlad en Ueclllealtein. De IJelu. 
tillc in NederiaDd IÎt Sáenloio&Y met 
efll UJIIIac VIII 10 miJjoeD auJdea op 
de llielfll, de jurldllcbe ltrijd "- fi5. 
cus en adwcaten YaD de lieR isq in 
vollepng. 

bwnle belzelfde. w.- traude werc1 
Hullilani zelf bij _.... wroordeelcl 
lOt vier jaar~ omelat de 

. reclltt.nk 111 Parijs bewijlm -
IWMiel fll milleiding 111 ovenloec!UJt. 
wezi& addte. f:a reciUr VIII de !kip 
Raad in Californif CODeiudeerde tijdall 
de zoveelste zaak teseo Sclmtolo&Y af. 
felopen -·dat dellaf-de kerlr. 
beslaat uit Uil pararDa Iijdmiie IChi
IO!mleD, die buD biJ:uTe afwijöltm 
~ bebbea Wifll0il8 VIII 
lul leider. 

Hubbard werd de laatste 
.jaren steeds vreemder 

Eli OYer l..afayette Ral Hubbard ~ 
tp'Oilen ... de paus van de ICien!olclp!l 
is dezle mund precies vijf jaar spoor
loos~ Geen mens weet waar 
bij is. Dood en !Jecrawa? Getijleid 
door de jcJD&e lllldldlebben vu de 
keft? Of &"'OOI' vertJIIjwlld op -
lOmig acbulladres, ~ - de 
müjoenen clollan die lij met ~ 
logy venliellde? 

,.HuiJIIud werdlil de jaRD YOOI' lijll 
fti'CiwiJai-. almaar vreemder. Ea 
~ Howard lfuFelln zijD lul* cia
sa 0111 weer heel ldaderrocbli& dan 
- heel opYiies!nd Ea ~ op 
drup fll vllamlnea leYIIIIde ~ 
der.· 

AniiiCroal. die otrlcleel beeft be
limd lidlldlllldla te bebbea aemukt 
- illeple ,eldbliiiiiO*ten aur Zwlt
eerillld fll l.Jecble.teln, dellilt dat 
~ m.twtJiile ~ 
- op - l_lem de claa heeft ... 
clallll. 

,.ID bet tJepl VIII de )arm JleWIIti& 
Is bij Jija .. Yljalldm ~met de 
ferryboat Apolh Ea me. JeeWUnl& 
Kbip. AD boord beYondell lidi zo'n 
vijlhonderd ~ . wuniDIIer 
\'ele ldDderm. Hullilani DDemde zlclt. 
Jelf de Commoclore, de ldDdereD
de c--lcn MaH!IIer OrJ (vrij 
Yfttaald: de~ 
........ ~).Hij~ 
de Jeulil als zl.ln CJtl!ll, CftD fll
fll ldllle bm op team lul ouder&. Hij 
beeft vijf jaar met die .... ~ fll 
tOflllij ID 1115 wet uniaDel zette, wist 
lij lidi~ VIIIlul CIIIYCXIrWUI'· 

delljllest-: 
Maar bet rare was. dat die ldncleren 

YM de Commodore M~r Ort fet
telijk Di$ wistfll van de prûlijk YaD 

de kerk. Alles wat Je wisten, wiltea Je 

VIII HIÜU'Ii De Invloed van lut 

Wat is Scientology, wat 
doen ze en wat bereiken 
ze? 

L Ren Hubbard, science-fiction
lduijver van oorsprorc. publicarde iD 
18 het boek: Dtanelks, oftewet de 
leer VIII het ,.door de geest zien". Dit 
lncht 10'11 succes teweeg dat Huilbard 
besloot de theoriei!n uit lijn boek eigen
bandie In prûlijk te lJrengen. Zijn 
.,claortnak in de psyc:hodlerape" 
bradit bij CXIde1' in de Kubbard Oiane

. tic R-.rdl Foundaticn. 
Hij cmc uit van zi.ln eigen stelling 

dat efll mens naast zijn aewone, .. 
lijkJe ftl'llallcl ook de belcl1ikking 
beeft OYer efll r~ ol pullef ver
lland. Een wrstanc1 dat alleM in wer
lllnc treedt als bet bewustzijn - is 
~ Als dat aebewt, en qu 
tomt bet, loopt leder mens de 1w1s dat 
zijD reacdew Wl1llmld CIJ8eYIUid aJ. 
Ierlei iDdnlldriJI, berlnneri'lfll fll 

~ uit - wri3 leW!II zal 
apbaleD. Eli meescal lijn dat niet de 
leubte dill&m ."....,._, De ellende 
uit het ftfft verteden lut per definitie 
efll ,.....'I""'P'" acbter,. dat H~ 
bant-enrr- DOemde. Dat enamn 
wordt op lijD beun in bet heden lftiCÖ' 
~ door ,ebeurtem-n die spre
kend lijllen op de ervann,en van vroe
,.er. Omelat wij dat belau nlel beseffen 
m die encrammm c~ett~aM niet -. 
quut lllam wrwerten, ontstuD er 
allerlei~ kwalen en~ 
die Dlll lr.eelpijll. - migraine en 
-li:al*er~ YerOOnalc& 

Niet 10 mooi U Hlilllard YODd dat . 
ook fll Cllll1rlkllelde liJFYolg - tech
niek 0111 ftD die ~ engram
men af te tomen: Gillilterm Een va
riMl op llyplae, wurllij de IDflllale 
ltGrin&fll ~ wonleD door 
efll BiDet«, In feite niet meer dan 
r- blerbllltjes, efll dr1llld en efll 

lnnlformator. 
Het .....-ut is . aevoeU8 - de 

llniOIIIpjel die - - via lijD huid 
docqeeft IlOdra « aprûe is van niet 
--'te emoties. Als je au volgens 
Hullilani mur genoeg auditeert (en 
dat !rolt efll enorme boeveelbeid geld), 
tam je Van alle JIUialleid uit \Uige lf.. 
-at m word je efll beter, illtelligeD
ter en llf'IIIDder mens. Want op bet mo
meac dat je hebt .clltertluld wat je a1 
die jaRDCIIIbewult beeft~ 
lam je bet -'laren en ben je ervan 
---Simpel 

Aqezlfll wieD op dezle ~ 
wljJe efll beter mens wilden worden, 
tlocalij lidi ~ llaD lij de Kub
bant FOUDdaticn. Eli de SlicbtiDc wmS 
door Kubbard ltbNelf gepron10o'eercl 
toe een wer-eldwijd kertgenoot.scha 
Kerten vallen nu eenmaat CXIde1' gun
SCleer be!u~Jn&tatieven dan sticbtin
cen. 

In ·wllnchen pW!II de aurorilei.ten de 
polltie eai&e mundell geledeD op
dntdlt de axnple(e aclminisiJatle VIII 

Sc:iedclogy In de Boodsrepubliek in be
slag te nemen. In Toronto, Canada. ~ 

Geny Arnlstr'oa& VIII lfTl lOt 18 
directeur afdeling filolor.e YM de kertt, 
sluit nleU uit. Hij Is aa de vmlwi.ÎIIÎIII 
VIII Hubbard een ,e~oo~je' voor zielilelf 
begilmen en Is een YaD de weinige kop
stukken - de kerlr. die openhartic. 
~r Sciealology ~te pnten. ouders was aamelijk 10t bet lllllplmt »» L----------___J 



IS HUBBARD DOOD,GEGUZELD 
OF ONDERGEDOKEN? 

L Ron Hubbanl tij
dens het vervaardi-

een van een reclame
. spot voor de Kerk. 
Het knulletje naast ' 
hem,-met 
camera, Is niemand 

minder dan David 
Misc:avip. Op 22-ja

rip leeftijd kwam hij, 
na de _.jning van 

Hubblrd, aan het 
hoofd van een sekte 
eh op dat moment 

tien miljoen aanhan
gers had en een jaar

omzet van één mi~ 
jard kende. 

gedaald. En Hubbard, een soort grote 
broer van god. ging in die jamt geeste
lijk en lichamelijk al bard. achteruil 

. Hij had toen al duldelijk last van waan-
YOOrstellingen." 

Wat veel scientologen toen vreesden. 
gebeurde daadwerltelijk in februari van . 
bet jaar I !lal na Christus. 

Hullbard, die tot dan had gewoond in 
het smaakvol uitgeruste hoofdkwartier 
van de kerlt in Gillman Hot Springs. 
een dorp aan de rand van de Mojave
woestijn, loste op in een zandstorm. En 
alsof het de nonnaalste zaak van de 
wereld was, na!MII de geUnifonneerde 
en op zee geschoolde kindemt van de 
Commodore Mesunger Org het be
stuur van het miljoenenimperium over. 

Al gauw bleek dat bun daadkracht 
imposanter was dan hun baardgroei. 

In enkele maanden tijd veranderde 
bet hoofdkwartier op de rand van de 
woestijn in een waar afzondering:s
kamp. Luxe was uitsluitend bestemd 
YOOr de staf en bet .honorarium voor· 
een zevendaagse wemeek bedroeg 
gemiddeld 50 gulden Kritische sektele
den werden in dagenlange verhomt 
murw gemaakt en veroordeeld tot zin
loze arbeid. Na de grondige reorganisa
tie bleken de kaarten geschud. Een ze
kere David Miscavige bleek met de af
deling .communicatie" de troef in han
den te hebben. Huilbard communi
ceerde via hem en gaf de pas 22-jarige 
David als enige tekenbevoegdheid Al· · 
thans, zo wist de nieuwe .Commander" ·-.. ~.~ 

2 2 FEB. 1985 

het iedereen te vertellen 
Bent Corydon, na twintig jaar Scieo

tology 66lt voor . zidlzelf begonnen: 
.Niemand begreep er eigenlijk leis van. 
De ldds van de Org !Iepen rond in 
zwarte uniformen, bewakingspeneneet 
in bruine uniformen. En mensen die 
YOOr de verdwijning van Huilbard hoog 
op de hiërarchische ladder stonden en 
over tal van privileges kenden beschik· 
ken zaten van de ene op de andere dq 
vloeren te boenen of in de keuken aard
appels te schillen Die mensen zaten 
echt helemaal stuk. En konden niet 
weg omdat hun hele leven uit Sciento
logy bestond. Ze geloofden erin! Tocb, 
zomaar en zonder opgave van redenen 
werden de topmanagers verbannen 
naar de Cluuch Labour Force, een 
soort ArbeilseiiiSGá." 

Scientology kreeg te veel 
macht, te veel geld 

Insiders bewemt dat het een aantal 
zogenaamde excommunicaties in de 
kerlt naar de 2000 liep. .Niemand was 
zeker van zijn positie," a& de Nieuw
zeelander Corydon. .Een typerend 
YOOrbeeld uit die dagen is het geval 
Ken McFariane. Hij was aangesteld als 
coach van de venegenwoordigers. Met 
zijn harde verkooptechnieken boekte 
hij vrijwel meteen succes. Op 8 juli 1982 
werd hij door de .Commander" offi· 
cieel geroemd voor de 75-000 gulden 

meeropbrengst in zijn eerste week als 
coach. Een maand later werd Ken uit 
de organisatie gegooid omdat.de Inter
nationaal Directeur Financii!n hem 
verdacht van misdadig en subversief 
gedrag jegens de kerk.. 

Het geloof als big business. Maar ~ 
als elk bedrijf was ook Scientology ge
baat bij een zekere stabiliteil En die 
ontbrak door bet onstuimige gedrag 
van Mlscavige en companen ten eoen 
male. De onrust en de twijfel over bet 
lot van Huilbard bracht velen ertoe de 
kerlt de rug toe te keren of, zoals de ge
citeerde Bent Corydon en Geny Arm
streng. voor zichzelf te beginnen. 

.Het apparaat Scientology werltt 
niet meer," zegt een ben, .het doel is 
ondergeiChilu gemaakt aan de midde
len. Beiden zeggen dan ook nog steeds 
erg veel waarde te hechten aan de be
vindingen van Huilbard en de toepas. 
sing van zijn psychotherapieën. .Maar 
geld en macht maakt IMII5eD slecht 
Scientology kreeg te veel macht, te 
veel geld. Nu is de beweging zo groot 
geworden dat een constante geld
stroom een YOOrwaarde is om te over
leven. Zonder geld geen kerk.. 

Dit credo werd in de zomer van 1982 
door de jonge leiders van de kerk ten 
overvloede nog eens beilig verklaard. 
Hun tirannieke macht ging zo ver, dat 
zelfs opbouwende kritiek werd bestraft 
met opsluiting, dwangarbeid en totale 
geestelijke uitputting.. David Mayo, 
steun en toeveriaat van 1. Ron Hu!). 

bard. werd verbannen naar een oord -
beroerder dan de bel- omdat hij voor
stelde de prijs van het lidmaatschap 
van de kerlt te ver1agen. Mlscavige 
zond hem naar Happy Volley, een on
begaanbaar woestijngebied waar hij 
gedurende zes maanden in de kokende 
hitte gaten mocht graven. Waarom hij 
zich dat in godsnaam liet welgevaUen 
verklaart hij als volgt: 

.Ik geloofde vurig in Scientology -
nog steeds - mijn rol in de ontwikkeling 
van de kerlt is van groot belang ge
weest Ik weet dat duizenden scientolo
gen over de hele wereld mij als de tech
nische architect van de kerk zien. Als ik 



OYer die wantoestuclm was pan pra
teD t.d ik alle ~ over de 
llertt alleen IIIUJ' beYestlgd. Dat wilde 
Ik lllet.~ 

Ma)'O benadnakt dlll ook dat hij .... 
IUijclt le8SI de zlelle melltaliteit van 
de leiden. maar llift ceasa de kertt ~f. 
De ScielltolocY Kert Ujkt zich O'm'l
aena weini& uo te trekken van de kri
tiek dat zij ziels meer en meer betleeft 
op de wes die 0rwe11 1n 1984 IChetat. De 
11ertt als een grote broer die alles weet. 
Voi&fns Bmt C«ydcn is bet Widelljk 
dat Mlscavi&e, al dan niet In opdnlcht 
van Hubllard, bet moelel van Orwell na
streeft. Ondervragincen van "dissiden-
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teil~ spitsen zich toe op beel ~ 
lijke zaken. Corydoo: ~Ontrouw - een 
rqelrechte aexmis4llad - fomwieer
den Zie als Geit lD'I, beel erg clls, ~ 
belme rpaarrelrmiDcen werden als de 
pvfJte misdaden gezm ~ 

Slechts eenmaal beeft C«ydcn 
~Commander" Milcavlge - reclewe
~ zien houden. Die -.et bij nooit 
meer. Het was 17 oktober IC Eea 
dooc' de kericpolltie afgesloten nllmte in 
bet HUton van San F1'811Cisco. Corydoo. 
tot op dat moment onalbanielljll: mis
sle-cllrecteur van Scientology, was met 
negenennegentig andere missieleiders 
opgeroepen. .De onrust In en rond de 

------------- ---

llertt werd Milcavf&e te veel Om .... 
orde op aRt! te ttelleD stelde de staf 
van de kertt - ollieYer: elirectie - eea 
-- pakket -mpma&trea*D war. 
~ eerste was de inlroductie van de 

finandi!le politie. Het was als missie~& 
ders Ollltle taak nieuwe leeleD te recnJie. 
ren en JDYeel mogelijk ~ te 
ver1topen. De fiDaDc:lële politie Zllll er 
wel even voor zorgen dat Yl!rllopen en 
inlwmsten weer op peil kwamen. Nfe. 
mand van ons mocht een woord zege~~. 
Vlak voordat Miscavige aan het woord 
kwam. werd nog even meegecleeld dat 
deze Instructiemiddag ons per persoon 

-- -
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'All ES IS GEBASEERD OP LEUGENS, 
ANGST EN GEWELD' 
kamp waar Davlel Mayo pten poef. 
Pas na enkele rnaancien JijD zij. en ik 
ook, vrijgelaten. Het heeft toen twee 
jaar geduurd toedat we onze zimen 
weer een beetje bij elkaar hadclen. 
Maar toen hebben we Scientolofly ook 
flink aangepakt." 

Corydon doelt hle!by op het massa
proces dat achtentwintig slachtoffers 
van de -mjongde Scientology Kerlt te
gen hun voormalige geloofscenoten 
voerden. De advocaat van de eiaers, 
Michael Flym uit BostClll, verklaarde 
toen dat .een schandalig en tegen per
sonen gebruikt geweld de orpniatie 
kenmerkt." Geny Armst rong. voonna
lig dlrecteur filosofie, tijdens de juridi
sche oorlog: .Ik was toegewijd, 
meende met de reelding van de mens
heid te maken te hebben, maar alles is 
in feite gebaseerd op 1e11gens. verdraai
iJI&en. Nu ik erop terugkijk, vond ik 
mijn leven bij Scientology één grote te
leurstelling.. 

Het proces maakte 1101 meer duide
lijk. Zo veridaarde Laurel Suilivan- pu
bllc ma~ van Huilbard
ondet' ede dat Jij gebelme operaties 
heeft geleid om Je1c1en van de keft UJe. 
pal bij banken in l..wlemllurg en 
Liechtenstein te depeneren Geld, dat 
~ijk afkomsll& was uit Euro
pa. Suilivan schatte het kapitaal van de 
kerk toen zij in 1981 venrok op een mil
jard gulden. Momenteel bedraa&t het 
saldo iets minder clan 350 miljoen sul· 
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den ... Er lijlrt wat wiael&eld mek. 
Em golf van verontwaarcligjng over

IIJC)elcle Amerika. Ex-scientokJsel &ut
den ook nu te getUigen. De zooo van L 
Roo Hubbard, Ronald DeWolf, veroor
zaakte met een interview in Pcnlhollse 
nop! wat opsc:l1udding. Volgens zoen 
Roo was vader Roo nooit helemaal 
goed bij Jijn hoofd geweest, en heeft hij 
zelfs lijden geftlrt met de Russische In
lichtingendienst KGB. Hoewel hij tO( 

11111 in de orpnisalie werkzaam was, 
besefte bij pu later dat pa Scientology 
gebruikte als delanantel voor pDgSier
praktijken met slechts één doel voor 
ogen: gelei en macht. 

Wie niet vóór Scientology 
is,(1s t,en 

Orwell zou zich driemaal in zijn graf 
omdraaien. Dat juist een collep-auteur 
de fiCtie van Grote Broer tO( werkelijk
heid wilde maken zou hij als bepaalcl 
wrang omschreven hebben. GelUStstel
lend is echter dat het imperium van de 
angst wankelt. De leiding verliest con
trole, de animo bij aspirant-scientolo
gen neemt af. 

De door de nieuwe leiding in het le
ven geroepen tuchtcommissie, kerkpo
litie en financiële politie lewmen daar 
boegenaamd niets aan verande.ren. 
Kemelijk hebben de volgelingen van 
Huilbard het bij het grote publiek nu 

helemaal verprutst. Oot in Nederland. ger ook bij Scientology heeft aezeten, 
Hoewel de scientokJset hier minder zo ~ blijven acbtenolgen als ze kun
verblind· fanatiek tekeergaan dan hun nen. Want die mensen worden &edJ'eYen 
geloofsgenoceo aan de andere kant van door haal" 
de oceaan doel de slopil Wie niet v66r PanorGmOoverslaggever Leo van 
Scientology is, is tegen ooit hier nog Rooijen kan erover meepraten. Oot hij 
steeds opceld. Aanvallen van tegen- werd na een reeks publlkaties over de 
Slanden moeten lte!hard worden afge. kerk maandenlang lastig geva11eo met 
slagen. En de beste resultaten behaalt dreigende taal, procesaen, lekke aut~ 
~ met de beproefde doopceelmetho- t.nden eo bij conc:urrerende bladen ge. 
de. Detectives en infiltranten (scient~ deponeerde lasierpraat 
logen vind je overal: in de media, ge. De reden? 
llOIICIIeids2D•BO politie, overtieiel en In- ScientokJset zijD goed. zuiver en op-
licb~en) verpn!ll infonna- recht, zo meent Hubbard. ledereen dle 
tie over degene dle hen .onheus" beje- daar tegenin gaat, mankéert wat, vol
gent. gens zijn clrogioli<:a. Daarom moet 

De gegevens over de persoon in iedere criticus van de sekte gecheckt 
kwestie - iemand die de kerk wil verla- worden om die mankementen te open
ten, eeo kritisch journalist - worden baren. Gaat de criticus vreemd, heeft · 
vervolgens verspreid onder mensen dle hij eeo strafblad, gebruikt hij drugs. is 
daar weleens belang in zouden lewmen hij weleM> ontslagen. Dat soort dingen. 
stellen. Het onvermoeibare fanatisme Publikatie van de antwoorden op dle 
waarmee wraakacties en represaille- vragen zal volgens Hubbard in elk ge. 
maatregelen worden uitgevoerd, is val herhaling van neaatieve journalis
even ~ als beangstigend. En tiek voorkomen. Overigens kilmen Diet 
soms zelfs heel humoristisch. . alleen individuen rekenen op een ftlnk 

MOMO Rienks, free-lance jouma· robbertje lcnokken met de kerk als Jij 
list/fotograaf uit Room ondervond dit .over de schreef" gaan. Oot Interpol. 
vorige maand. Na eeo aantal door hem de CIA, de FBI eo zelfs de vaderlandse 
gemaakte artikelen waarin ex-leden VA.RA.Qmbudsman krijgen met regel
hun gruwel over de kerk uitspraken be- maat de kerkadvocaten over de vloer. 
landde op menige redactie in Neder- Aanval is immers de beste venlediging. 
land een compleet zwartboek over Want de transparante waarheid van 
Rienks. Zijn vrouw Alicia bierover de spoorloos verdwenen L Ron Hub
(Monno veibleef in bet buitenland): bard en zijn kerk moet kost wat kost 
:ze zijn gek en zullen Monno, die vroe- . beschennd worden. c c 



Ron Hubb8rcl vocar het 
.......... dat hiJ- beweert 

' · ' ztnzoon- ._met geld · 
"_. de Rt 1111 che KGB heeft 
gekocht. 

;,Mijn' 
vader 
werktel 

I> • • • .. • • • •• • • • • •• ' • • ~. • : • 

voor 
KGB" 

• : ... :i. 
. .. :~· 

. ~~ .. \ . 
Aan de Nieuwzijels Voorbuigwaf-.~AJD. 
stet'Ciam, om precies te zijn op nr~ ~. á 
een inateiH.Dg gevestigd die dq ea~lJach't 
klaar staat om de hulpbehoevend~;-eä
mena &efdevol te verloaen ~;· ~ 
houd van zowel portemonnee als h~ ; 

senpan. Die instelling heet Sciestology Kerk Amstenlam, en is een filiaal Vfll:' .een 
lsternatio'nalehocus-pocus-Mete die Is de jaren '50 werd opgericht door de Amerlb.ansè 
adenee-fietionaehrijver Bos Hubba.nl. Scientology geniet niet zo'n beste reputatie, en:ëlêt ligt 
echt niet alleen aan de werkelijk buitensporige lorrigbeid der scientologisehe geloofsaittike-
len. -· ... ~· 
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Wat de scientologen door 
weldenkende mensen vooral 
wordt kwalijk genomen is 
dat zij bun meestal argeloze 
klanten allerlei dubieuze 
, ,cursussen" opdringen en 
daar vervolgens exorbitante 
prijzen voor berekenen (Bij
voorbeeld f 3660 voor iets 
wat ,,Introspectie Rundown" 
wordt genoemd.) Wat ook 
onprettig aandoet is het. inti
miderende gesis dat scientol
ogen plegen voort te brengen 
als zij met vastberaden kri
tiek worden geconfronteerd. 

Onthul&ngen 
Professionele ~eete-bestrij

ders hebben wel eens paniek
verhalen verspreid als zou 
Sdentology een terroristi
sche orcaniaatie zijn die een 
erutig gevaar oplevert voor 
vrijheid en demoenatie. Ik 
wu tot dusverre geneigd, 
zulke verhalen als rijkelijk 
overcl.reven te besehouwen. 
Enkele reeente onthulliDgen 
doen echter vermoeden dat ik 
wellicht te zorceloos ben ge
weest. 

Ik doel nu vooral op een 
interview met de zoon van 
Hubbard, dat onlangs werd 
afgedrukt in het Amerikaan
se blad PeJJtlJoase. L. Bo11 
BubiMnl, Jr. was een mach
tige figuur in de beweging 
van zijn vader tot hij, na een 
gewetensconflict, in 1959 
met Scientology brak. Uit 
vrees voor zijn veiligheid en 
voor die van zijn gezin heeft. 
Ron junior - hij veranderde 
zijn naam in Bo11 De Wolf
jarenlang gezwegen. In 1980 
raakte bij ervan overtuigd 
dat zijn vader dood was, en 
dat bet sterfgeval door de 
.,kerk" gelieim werd gebou
den om onrust onder de gelo-. 
vigen te voorkomen. Hij 
heeft daarop een rechtszaak 
aanbangig rmaalrt om zijn 
erfdeel veilig te stellen. Het 

. proces loopt nog. 
V oor het waarheidsgehalte 

van De Wolf's beweringen 
kan ik vanzelfsprekend niet 
instaan, maar een aantal van 
zijn beschuldigingen komen 
volledig overeen met infor-

' rnatie uit andere bronnen. 
Bet is niet mil wat Bon Jr. 

over Bon Sr. en diens secte te 
berde brengt. Als we zijn 
verhaal mogen geloven is de 
.,kerk" opgeut als een dek
mantel voor allerlei weerzin
wekkende gangsterpraktij
ken. Bovendien, en dat is wel 

de meest opzienbarende ont
hulling in het interview, zou 
de stichter vaD SclentolOCY .. 
in de jarén vijftia op ruime 
schaal betrokken zijn ge
weest bij apio11a1e voor de 
Sovjet-U Die. 

Biechtvader 
De doeleinden van Scien

tology waren·: geld en macht. 
De middelen: chantage en 
intimidatie. Vólgena DeWolf 
ging de scientologische klan
tenbinding als volgt in zijn 
werk. Aankomenáe gelovi
gen werd verteld dat zij, om 
volmaakte persoonlijke ont
plooiing te kunnen bereiken, 
een soort biechtvader alles 
over hun seksuele leven 
moesten vertellen. Die infor
matie werd vervolgens . ge
bruikt om de slaebtoffers in 
bet gareel te houden. De Wolf 
bekent dat hij aan die prak
tijken heeft meegedaan: 
., ... alles wat ik hoefde te 
doen was zo'n vent op~llen 
en te zeggen: weD, ik denk 
dat je vrouw wel geïnteres
seerd zou zijn in die vriendin 
van je ... " En dan volgde bet 
dringende advies, nog maar 
eens wat extra dollars uit te 
trekken voor geestelijke ver
zorging à la Hubbard. 

Critici werden stelselmatig 
geterroriseerd. Daartoe 
maakte Hubbard schaamte-.' 
loos gebruik van de mogelijk
heden die het Amerikaanse 
procesrecht hem boden. Ju
nior: ,,Mijn vader stampte 
het er bij ons altijd in: je gaat 
niet naar de rechter om een 
geding te winnen, maar om 
af te matten, om te vertra
gen, om je tegenstander fi
nancieel, lichamelijk en 
geestelijk uit te putten." Aan 
diverse processen tegen Pau· 
lette Cooper, schrijfster van 
het boekje Tbe ScaJJdal of 
ScieJJtology, werd bijna een 
half miljoen dollar bestee<l. 

Volgens De Wolf 'Windè 
zijn vader in die ~·eok 
vrolijk umen met dé' KGB, 
de geheime dienst .ftll c1e 
Sovjet-Unie. Bnssisc~-t 
ten Iuecen toestemmfN, ct, 
douiers van de ~ 
aehe "patiënten" op hwi .; 
mak door te muft~te 
kopiëren. Op die : -
Jen, in het begin van · ~ 
'50, pheime Amerikuuè 
plannen VOÓr een ~ 
kende afweerraket in auui-· 
ache handen. J 

l.anclh.ais . ~ ·..... ! 

Een van de bij dit~n
sleproj~ betrokkeri' •• 
nieurs was in de • • :r 
Scle.oto~Qlt aalrt . ó 
"bteêbtiill~~ had ' . . 
geheim~· ··.informatie ·o~ 
seld. Later gebruikte ~osk~û 
de Sclentolop-beweging ook 
om Oostdwtse agenten. :~ 
Amerika te stationeren. Nan 
het geld dat de Kqi'!~ 
voor zijn diensten ~t 
kocht Hubbard Sr. eè!n ~t 
buis in Engeland. Dew~ 
zegt dat zijn vader het alleen 
voor het geld deed. ,,Moraal 
en politiek interesseerde!\ 
hem in het geheel niet". · 

Volgens DeWolf ~j.o ... de 
jaren '50 ook een v~~
staand Brits politicus· bij 
Scientology betrokken ... ··ge
weest. Deze politicua·.wardt 
bescbreven als een ---
plaatst lid van de Lal~W'!Jitii 
tij' een enthousiast 
ber van kleine 

-~~--.. "C'!' ! 
Tot zover Bon ~olf~ 

Nopuaala: voor de ~èict_ 
van zijn beweringen· .-.·.Jk 
niet instaan. Bet is ook ·1aleè 
mijn bedoeling te suggerere~ 
dat het pand aan de~ 
zijds in Amsterdam ~~.,...tfde4 
liDI van de KGB h~.i 
Toeh zou ik lezers die ove~ 

weceoioten~ sciëntologische .. 
PEBSOONl.IJKE :iJ 
EN INTEGR ~ 
IJ 880) het advies wiÎieta • 
ven daarover nog maar~ 
een nachtje te slapen~ .~::·~· 
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Thetanen in geheimer Mission 
Die Scientology-Sekte unterwandert bundesdeutsche Untcrnehmen I V on Egmont R. Koch und lrene Meicbsoer 

LeKhar Sdl!c&cl• ghubac, dure:hvcifcn '(U 

miltkn. Einet Ws:ttr An&<Sttllcen lune sich 
V"''ci;ctt, wihrrnd dtr Dien.stteit cÎtltfl 

KuN liber .~ Gf'h.Mmnis du l einiJft8.sf'"ahi,. 
ktir• 1:u baue:htn. D« U:ttcmdl.'Otr, in ftnem 
k.leinen On in dtr Eifd Chtl t ina Finna., d ie 
Spitbtot:oma.tttl auf.ndlt, bewtnclc dicsn Verful· 
ttn schriftlicb ab .pdN: Vtf'ku.ull$ Jhrcr Pf!Kh· 
ten ah ArOOmduntr"', d ie: .,im W'H'CkrhoJuu:t!ûk 
, . . lhrc (rüct<m EtubstWl$ t.ur Folgc: haben'" 
werd(. Zwei Jah~ \'Orha w:tr d« Unttntdltrl(1" 
cin.cr Sttte, dtt Sci.t:r.co&ogy Churcto., beia:cctcttn. 
Scimtokl$y bcdtu.ttt .Lchrt vom W"~oUtn· . o~ 
Sundudwcrk der Scienaolog<-n {.Di.u~ccik.'") huK 
Schl~l Vttdduft&(l'l. Es war du tt"$te 8~»eh, das 
cr seitjahrm J;destn hanc. 

V«fustr diekf 19$0 in ckn USA &tdruoekccn 
.Modcmc:n WU.st:nschaft dC'I'" ceistîttn Cflund· 
heit• ist l.. Ron Hu.bbard, .. tx·auls A1JtOf voo 
Tri,•ill· Vtld Se:icn\"c:«ficUon.Romantn - ~in ).tann 
fnit schilk mdn VtrganttnbC'it, um c.!USffl l.f'btr. 
ili ~hrifltSC)ldu, Wchrtiserwicm und Hobb>·foc · 
~her u ir•e Allhingoer linpt t in untfltwirrbues 
Gtnccht voa Myth~n g,cunkt ha!)c-n. In srincm 
BC$utllcr .Dûnc:.il.• btlu1.1p1t1 Hubbud, cÎM Jb4 

solu1 :ulvtrlûs1s c .Tnbnïk· wadcd(l xu h11ben, 

die dtn Menseht.o gliklt.licb und crfolgrMh m.1· 
t.he, ihn .. tOUI~ Frtiheit'" gtlli~ bm. $<11:1 ;l2u.. 
bei"Wort heiSt .Ai»di~·, C'ÎnC' Misdn,atl& au$ 
Btidllf' u.00 J«lîsebtr T•c(n~a,n~~. bft ckr .1Ik 
sduncnJulttn Erin.rw:n.m~ \lltlod iMCrtn Wiek,... 
$Ütlde {.En~'") J)'ttmu ti:Kh .a~c· 
.Vn:lct~. Es: ast Hubbatds Voksbd fiir cm ubu· 
munJ'bn FrM&t'- w,d Antwon.Jpttl, d *S oh als 
G~m· <>Ckr Scdenwûchc bezftc:h~ ""ordft'l. ist. 

Scho" vOt Yiu j~nehnt«< »h H~o~bbud den 
.op:im~'" Mensdim lommm und tauftt ihll 
.Our• , Lochu Xbltgd, dn Spicbutor.utcn·Un· 
temdune-r 1us der Ei(d, cnridue dn'l .g.C'klincn" 
ZUA.and. Wi.r- JcÎnc Fuu spmd~c u 100 000 
Muit an d ie sci«<tologj;sdlc .. Kritpbuc .. ; Schle· 
gd rftm nxb .Fbz". So Mnl)tn dit Gli11bigt-n 
ihr Mcklu in Clcuwaur/f1onch. Don s.eh6n du 
Stk:c fut ein JlftU'f Sudt«il 's.owic: "" dfstöcki· 
gcs Nobdbocd (.Fort HarTÎSOn'"). In d in er Lu• 
xllSbC'rbcrg.~ m.it P~mcngancn u.Dd Swinunin~ 
\'t:nnsttlrct ScitntO!oOt;y Scflulungn~. 

Sch~ls Anj;«:tl)u syüntt~ dit folr;tn dn
K\In.c. Als ihr Chef n.ch ciniJtn Wothcn IIIH <kn 
USA wrück.kc.hnt', .,,urdm Sl t 11o.± h nnid:iç:« 
bt"dringt. scirntol<>ci.schc Kuru J:\1 bclq;cn. Vor
uigt xu ~Chtil u.ttd 8\i(.h(-r Zll U\ldicrm. Schle· 
gel bot SO$U an, èit Hühc:: der Kc»tt'rt ~u ü!x-r· 
neh!IWfl und.. wie nn.n sKb in dn- Bt!~hah 

Sie sind Untem ehmens
berater und Management
Trainer. Sie bringen die 
brutale Heils lebre des 

L. Ron Hubbard. Und sie 
kassieren ah. Die Anhänger 

der Scientology Church 
haben die "Cie.u

l)eutschland-KnmllOgnc" 
ausgcrufen. lhre 

Zielgruppe sind die 
Köpfe der Wirtsehnft. 

erinnert, du .Wfthn.adUt~Je!d in die Hóbt t.U 
pownD·. In dft Ei( el hanc n iD"Jwi.Kbt.n tiJ)r 
Scitruolorr·Zw~tdlc ftnt;.ct id nct. In den 
Scba.,feruttm snntt SpitlluiJcn legte er napd· 
w eiSC" du Hubbard-Wcrk ~Di111crik- aus. Ab sitb 
J9$9 die Grmun 1:ur DDR ölfntttn, steilte er 
Obcrsi~l« ein, dit - d~kbar, cine Stclk ttfur:· 
den l\1 habt-11 - t.ltl'"t't'Wtl;dt a.uf K1.1.n t;J~n. 
Vor &n Augt:n scinn MitubtMcr. d ie Schkgcl 
bûllcr als Kumpdl)'p gtbtlnt hatttD, •a'*-l:t « 
$ida ~wn u.n'lug.V.tlichm Jd~g.a~. 

Zuftidlst ha!U' n ihnM cintn Pusör~Echktitt · 

~~uvSc~: ~~=Jrt~MT~~ ::rt: 
m:n. und Pa.»ll\ttn.wcrbu.ng bn'\1nU. .Kavtn Sic 
a.n lhrcn Fi.ntt'mi&dn odn ~cnsdndm 
hcrwn?• ... . Ccbcn Sic lhr Cèd im V«thiltnÎi zu 
lhr('m Einkontmtl'l lil k icbtfttti& au..s?• - _la4 

d 1dn SIC' <>ftr" Vor&ddich offtnlun:n die Anawor• 
'en auf die l..,t i.hu.nèt\'1 fnJ;ffl d1c- Scitkctt u.ad 
Sthwichet~ eincc Pti'WIIichkt ft. 7ti~"· wd cht 
f'lh~tilttl brachlit$tll. Fathlcutt halten Jen l'«r 
Îvr f~ultn z~ubcr. Abtr dit Sekte h~t dun:h d lt$« 
.Jwm:n.lo~ und IJI\\"Crbil'diKflc• Arltt.bo• schon 
vn:r:j},l:ir.c McnKhcn a"5ewotlxn. 

!m Fall dtl Urucmthmcu Schkr,d, dtr ' 'Ct • 
su.:hac. Mirlt An,nt.dltcn in dw Seku 1.u ~win. 
tM. w.ucn our tce:hs Miu.rbti1tr ~rolrrn, u.nd 

ci~tiet hmen deJl Mut. Jidl jlltistde:~ BeinaM 
au wdtcn u..d ihrcn A~iupbtt z.u N kierm. 
Otr Sptrbu.tom~am.Aufsccikt muilc kinc A1>· 
mthnun& widetruftll. Abtr w.::kwri1 trbó~ 
cLaubt tna.n ~abm der Scienrology O.urch, 
schon 18 000 Untcmd-.mcn - Jtkjnc ...,.c g.roSt 
fîmt(l'l - nxb dm Kritttim dtt Sd.U'. Die Hciû
k hrc haa die unttnchicdliduun B.ranchcn ~rfa6r: 
lmrnobilienspclWatton. Fîrmcebcnt\lng. M.tna.~ 
r::W'IIiltrai.u.Îtl&, VcnicherungswCSftl, VerLufs· u.ncl 
Pubtic-Rtl.a.Uoru.Agc.ow.rm. V~. AIKh Îtl dt r 
B~o~l'll.k$ttfl'lbllll hu i idl dW Sr.k.tc bfl nnurnmit-r· 
een Untcmt'hmm ei"icschlichc:n.. Ocr Finnm. 
Co~o~p Î$t Teil d« ott.ltn &j»MiOC'ISSirltq:ie dn 

~~~:~.v::."":' c;::: :~tcd~~b,~c-; S: 
la'l!.itlgt:I'C'i. Jtttl gcht u um die winschahlid!c 
Knfc cfn Ko:-.zems Scitnao!oty. Zugki~h soU dit 
m«~t.d)(';n\'tuchatrtdc Tdtolotit dtJ· Sekte iibtf di\" 
A~t.swelt it1 die Gn.cllsdu ft cinhck~m. Vide 
O pfcr mC'r\m anf;;ang' nlçb r eirm'!ll, was mlt ih. 
~tcKltidu. 

Sci1 Anfant di~« J ilircs 'lo't rJ m Bundtsbüttt r, 
4 ic Scimaology !Ur ,.Me2:nur. Jühw• hilt, mil 
H«~dltos.c:hur«< c-În . r. Es iH die bis
l:ong 'lo'Oh~ laJen:t: )mi~ ampagnc der Sduc aur 

e Fortsct%ung nich nc Sciu 
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e ForucttWIJ v~ Settc f 

dm'! Gd>în <kt Butldcsnpul>li.k.. (;eschlfnltute, 
Joumalinm, Bu.Dikv und ~eordttcte, 
Vct"'nltun,skrilw, VnJr.s,er, Kii.'1Stltt wvrden 
ptn6nlieh at~tfldaricb«'' (.Sîe h.l.bn'l cinc ausgc· 
$pi'Ood\t.n V«"t'rwomutpvollc P<»ition ••• "). 

Sn. Mine dtr fiinltittr Jabrc f;ibt Scirtno&ogy 
VOf", citac .K.ircbc" w sftn, J.lso eÎIH' Ee:clni.Jo cinor 
G(ti)(ÎtlJ<:baft ' 'Oil Giiubîgm. EbtMohn;c wird 
ihr nuf!«~· ,;c ui dit jkn.Jpd)oK«.c wu~ dn'l 
tfeildlonzcmm, die mit der Sdlns~teln du Men· 
sc:he.• uM árl« bdstrffl Wdt C«d-.i/tc f!Udl«~. 

An!.J.nl ~umbn 1990, nu.r cietn MOIUt ~r 
in der Bunckucp'llblik die PR· Ainion für ckn, so 
die W«'rbd>toKhû~, ,,.Mfi\S<~!rcu.~ Hub!;u,td 
begl nn, hatu die amcril..uûd!e Zcnu·ak Fu.nkcio· 

:!:.:s~::. ~~!~é"· ?~ ~n:~.E.· 
Die Zunmmml:unft wu- in'1f'!" X.aribik .anbe· 

n.uau wordm, an Bcwd du Frttt.imlj, cinnn 
schil~tilkn Krcw:hhruc:hi!l l'<m 70C() B<uuorc· 
~uenonnen,.mit Pln z. fiir mindntcns S40 Puu· 
gjrrc, 1).- T t:M.Inucllifi ài<r..c <kr Sciuuo&ogy. 
Sekte ab ttbwimmende Stfdllncntrtlc - norbttl 
dm l.anduiiupunktm in Clu,..IK"r und ~ An· 
gdu. Hubbatd t-.1U~ tÎI'I J~blt (ilr die t.iuinC', 
tUffM'rtt stitlt FW!run&"moUJnlCh•fl mit bûloM'n 

!j~~t~4~U:~~~~~ca::::.z~r-;t;;. 
dtnt~lein.Sdlait st:in« t~c,.1ten Getm.~«<, kro:u.llt 
tt ÎJt i111cnutionalett G"'is.um .. wQ.\1 JIXh, um 
dC'r St~IH''ltrichnbarkel UI ntl&:then. 

An Boni ckr Frtr~indl ttn~ftn zu wadm iu 
f\ir Stinnqlogc!'l ~Îflt g.urz JutlctgC'wöhniKht 
U re. SiC' bt1t1 tloeh t1Îch1 alltu Yidell Cliubigtn 
ZUltil gtllf()rdtn snn. lhtstrul 'ah der Ru:f dtm 
Wond ln~ûture ol Scttncology Er.:l':'ptÎS« (W»t), 

:;ne~J~~:~·I~:us:\~!~ L:d1~~f~~t:t f~~; 
Sc.mrol<>g•Un:C'mtl-ur:ur.~tn• sind alk Kitd.n'l• 
mi'--tfitd« o r·pni,itrt, d tr Hubbards V4':,."..1ll\ll'lgS· 
lthrtaJiwt.,&.n,.,'()(lca. 

(>it'SC M.uugnncnt·T«ffnik wu unpriingiK:h 
C\lt (ür drn iAttMtn Ctbuuch in 5tir.ft Kitdit 
j;.ccbcbL Docb dicKtbtn GI'V.l'dÜIU, 4tntn dit 

Cburdt ihrt Erfol3e Ytrd.&nll, M~lttl doch, .so 
4ie Obtrltgl.ll'lf beim Wise, c«ignoet sein, dje 
.Profict• Mes ~M Uni.VIIthiR«<J .ûb<r alk U. 
ltt'MtWltn~• in dit Hóht UI schnubm- rtii"W$$C'' 
MJ:t, Hubba.rds T cdutiktn w\ird.at koaKq~Xt~.l 

x:d~in s:u~~c:k~~~:.~c:~!: 
ltt'XhSoMd~: Umriut und Ctltt-itm~ f:drc . 

L. JI.Oft Hubbud ist kic tnN'.dctrff.$ fiinl J.ûl tt'!t 

•r:~~:~ ~~~"gy ~:!:'fu~:! r~::,ro: 
:i~H~~d~~:!ka.~~!~ !7:"!l: 
Ctft K~r.,•trlau.tn" Mb~: . • Roa• •·ars.cflonuir 
Ende ckr sitb.ût;.C't' Jah.n: ni<hr nttbr gf'$thtrt •oor· 
dm. Oit Um$dndt x intS iodn t ind bit heu:c 
ul'lgtkliirt. Dit •Kpic.httl Kad~ f(f.:allt~n es ir• 
dtnlalls "'hM11, tin na.C'i lmpc:rNm aub:ubat.ttn -
t1ahn.u unbcmcrlttYon ck.. O ff(fltlichktjc. 

Nur M halbt' Jlh.r ru.c.h dtt lkk.u.r.tvbe ,..,., 
Hu~rcb Tod Ytr..bsdtf«<cu Scitn;ology rifllf 
.Scmtg.ie für dm Kontinetu EutOpa", lkrnu An· 
fang 1981 haue sich, iw'ic dit Orga.niw.îOfl tl'fl• 
dttt, dit Anu.~l dtr Wist·Mit&:litdtt vcndan· 
fa<:b:. Zwctpdlm w.tren in h.alim. Auunlim 
und d~ Scbwtiz tttf'Û...dn wmdt:t, rrtdlt al~ )000 
t)nttmthmun,c.t n von WiJe-Miwbtittm. bts:!fitrt 
worckD. Jm Somm« 1937 91'\ltdt in Koptnhag.m, 
du Eur~·'Ztnuûe, nne . Cku-Otu1Khb11d· 
K:amp~.,~~ ausctrufm, urn ,.durda dit Akti,•it· 
t\lfloC: riMs opcimtk.n Obtrkbtnu:ich Vt11UIM'fl 
und SXhtrhnt in dtm dtutschm Volk witdtfio.et
zu.nclln~ uOO KÎflt Wert'tOik Polll'ff frtÎulS~'~:tB•. 
Witbkt H.ti!.SC'II, ahgtdict'!tt H.amb-.lrger Scimto· 
lo$in und Vorsiu.mde da neum .Ck .. r !H-.Juch• 
tui.d Komi1eu•, machre t ich u~ebtnd ;Jtl dit 
VOrbtlt'Îtuni eintr auf,.,•tnd.i,cn .. l'>i~nttik·6uch· 
K;~m;u.f:nt" , d je im Mln !990, 'l.u Hubbuds 89. 
Gd>unsut• anla;.ofcn f.Oihe. 

Anfan~; IQSS forde-nt Hcbtr j('t.tscb, Chtf <Iu 
inttmationalm Abcnlung für Rtli; iäm, ane Kir· 
(htnmltg.l~t :lul. m~ wi»tn l" la5$tn, ob ..Sft 

~~~~~~ed!t"J..~::!~:i:e~~~~ruR~;,1:. 
t1t:1 p«SÖJtlid:. odtr te$ol'llschafdich Kor.u lt1e pO~ 
&<'". - ,·tnnll'llictl dtr V!$pi\I.IIC fiir 4~c: ~rnfáog.li· 

L Ron Hubbard 

d.t Adrum<~bnft und z:uj)kic.h Ausdrud. dts 
I)C'IK'n Scktca·Suttcgic~ OK Söentology Onud\ 
YtniJdat of(C'flbU, ihra~ .Ein.li...S dufdr dit Aut· 
nuuung \'On Kont&ktm mit W'uudu!t, Hlndcl, 
Vc:fW'.llt\mg u11d - wit' nwa Îtl H.amburt- polîtt. 
IChtn P•neim :tu \·~Ba-n (licht K..utn~ Seit~ 
1Z) • .l.\; S.:h'I.'.Uel 1'181 rid Hubbards N..ehfo't;er, 
David Miscavig.t- thmuh Hu~td$ Auûtcnl, 

io:.~J im Vi<rw t if.-nrutg du ScW.molof,-y·Admir ,a.b 
... in ~ Ang~ n>t n:thr ~h 1000 gebdtnn~ 
G :b1tn dit .tvralt E,.,p;tn~ion• fi.ir d~ II.Nt:Zigcr 

{:~c ie~~~:k~i:,;~;i:v:kJa:~~w~~~i:~l:~}.t,~ 
c-ingtuhh wocdl:n. Kv~ICf'l vun eimt;(fl hundtn· 
uusend .\hrk könntn tntutbtn, ovtnn tin AB!ûn
gn c.!er Stlnt höclu:t Wtiht1'1 ~rflaltrn win ;me! 
dtshaib .allt Kurst. StmiiU!e,_ Tratn ing~rtlls unJ 
Ju .Audnonj,;'· bw.ch1. Oa"bfi btut d tr Se.itr~1olo· 

lP' Churdt immt'l' fiNe Hünkn auf dttn Weg t.w 
Wahrl!.eit aul. War d«" ZumM cines .. ck.us:•, 
nntr .ttw&K'hrntn" Stde, unpriinclieh du Zit-I 
:allu Trjumc, iu d it Sekte iru:wiM.btn sdaoo 
Liehtjabrt "'cir.tt . • Na~t Op«lcrcnde Thtuntn• 
btf!k.r. di~ modtmtn Suptr·Mtnschen, im Ka~· 
derwe-isdJ der S:tt~~C' ~Ntw OT-VIII" amannl. 
Jcdoe Stu!t lc~tn ckll Heilsucftefldtfl fiC'\ICS Gt&d. 
l>.Uii.r i st ~itl .. OT .VIu- imrraw te&m radia.Uû•t 
Strahlm. und h nn ~., rr~hrcr-tn ()run gltichuiû& 
sc:i11; ftÎn Ctin in uMtetb!ich gtworètl'l - d.t.ru~ 
&Ja\lbtn ~tul.dls Scicrnolo!;tn. Sit fitbtrn nodr 
gröBtrtn Wunck-m tnl~tll. Wtnn 11lmlich ümr
licht N'te<kr\u$UCJ;tB, .örgs• ttt'laMI, $Î<::b tui· 
~ichmè tnt•idd! hhcfl, soU die Schulung zum 
.,Ntw OT ·IX~ frcÎJ:cgcben wudc:n, 

Wdtwtît untc:rlûlt Sc~logy hcutc mehr ah 
150 .Orp•. du.u Hu.nclcrtc von klftntrtn Miuio
neB. In du 8\llldtu~publik dt dit Stln~ mit 7 
.Ck-p•. 2S MiUio.lMII und ) .. Cckbrity Ûrlltn•, 
scimto~isc.htn Prominn~IMUnlt~. vtnfeten. 
J:C!n«ltr .• d~~t $ich 110 Sciell.tology btltl)ll.tt'l - ttwoll 

dit Sirl&trin Jul~ Mi~nc:s. dit Musiku Chick 
Corn und Cypntn Ktuu-is. die Malu J,ablo 
Röhrig und Gott!ricd Htl.n.,M, der Pop·S:a.r 
John Tta\·ofu - , wtrdcn von dtr Stkte hofitn. 
Auf dioe W~rbu11g tl(\1(1" M.i1gl~r tind :tll«ontt'l 
$dlon Koplpdmien 1.ugntut wonitn. Auc.h d.u 
Gtbttt dtr eht:tul ig«~ DDR in intwiKhen fli, 
çht;nc,k:dt«:d Md:.. dit Hambvrg« .. 011· l.Wt 
tu d«1 t hf1ti.tignm dtr Wdl. 

on der CT~trl B~ung mil Sc:itn!ology ldin" 
\'itiC'S wie fln Sciwt~ftctiot~·RQflun dt~ billigsttn 
Sont. Aba- die Scktt lut ~:umindnt ihrt ''iC'f" .\1il· 
liontrl alc.c i\·m AnhïMg« {so ihrc chtr untcnt~e-o 
b«!t AM~) \lnd wolll tnindcittM e-bntlO '·itk 
SrntpathÎSitllm in .alltr Wdr ubcne~,~gtr. lr.6~nntn - HJwfr.auc-n und Fadmboei;u, Lthrtr. A.rt.l~ 
(Jpu.a·ll Zahnu tie). Comrutttbchlcult. 

S<itntolottn kónntn ,;dl robolt th lft .,slüd(• 

!~~:ntta~~td\:!~tm:~:s~~~~~;~ t:~:.:: 
f;:'nl~7~~~~; ;~t~~k::i~,_~:~~~; 
sc.horn~t Körit odtt l~trott Ctwln.Ctr J~u!tlo;· 
(-.dim, ftC'Îgc.n fit thtr ~:ur AnpU-fUnJ; duNt. dit 

a.epflqtc Unav.ffilligkeit ti.nes s,t hobmm &nkoUJ• 
gntdlren - um • .-ctut~~l)('rwtektfld" ~v ftift uM 
damic l \1 btwirktn,. .d:& Rcchnu~tn btuhlt 
oorvdC'II•. So lautee eÎJie 'I'On Hubl,wds AnweÎSlltl · 
gm. wK Mitubticu die Einl'lahMft'l dtr Sekte 
.um ttWI SOO Proztnt trböhtn• köcltlttn. 

Scieruology vttfOgt ûbtt elne eigtne .J!inmzpo-
l izti~ . Miu rbtium in sdtQn für N Jchlis.sigktltfR 
btim Gddtintr~ die Ladung ''Or til\ Stkl('II
Ccrithl an&cd.roht "..Ofikn. jtc!ts winzige Dtuil 
dtr Miutonutbtir wird dgiW:h 411t.:h akribiK-h in 
Rubt-iktn umtntilre ,.Sca.citcik~n" konuollifn -
t int M:t.iMhn•c. dit Sc:W.ntOIO&r jcdtr von iht bt~ 
tre-uttn F irma au trs.rtifn~ til, 

lki Uldem li.iitttf'l Sci.e-ntOlogtn bdurrlidr du 
Won .. Edti.... im Munck. Sit hotbm von dtm 
... M~ruchtnfrnmd• I,.. Rot~ Hubt»rd ~demi, 
Wonoe $0 b.n:&~ 1~ .rt-dd'irlitrtn". bi' s~ Utlltt 

..Ethik"" dit .Ecufunung Yon Ccgenab$io;:hctn• 
,·enundtn - d~ Besnugung von alkm. wu den 
fi~n lfl tC'I't»tn im Wtge )lehc. Mit diC$C'r für 
Scitntol~«~ vundlcttndtn T«hn.ik des .• R~·dtii· 
ni.:.ens'" von Wonen witd die Spr-ad!t dtt Stlum· 
M~o:let - \U)If dtt11i1 ihr Dc.nkt:n - ,ysttm.niKh 
der stitmoléJolis:htn !dtOiopt: 1f'll:tp~r: Otr 
Gliubig~n sprtd!w \'Om .Wonkllttn". Die Wir· 
k11ng b«uht au( tinnn einfac:htn Priruip. Man 
mû»t mn, $0 Hubbard, eit1C' .,DMat Otfitlition 
toOI• wie: irgtOO möglöch• witdtlholtt~ . bis mil 
Wontn d~ , t ,..'ÛOKhten ~andtrt<n Cd'ühk urtd 
Sym.bolt ,·nbwld tn .. u-im . Als Hil(srt~intl bwu1· 
ttl'l di~ .AuditOitll• du .EQektro)·MC'Itc". ftnrn 
rinlachen App.ant, dn - an tWtl Mtullllostn 211· 
gtfalh • Vtt:il\f.krungtn étr e-kkuischt'fl H,ut•·i· 
Ctti.iil\d.C' fqîmim, 

8eim . Rt-dt(inir rm• s.oll du E·Mcttr a.n.tc-Î · 
Gt", ob d1t U".bturd~het'l Nt.....!tu.l!oln)tal trfolg· 
ceich \·tr innnl icht W\l.rdtll odt r t10d 1 .. m~\'tt• 
sundt~t" bljebtn. für Scitnlolut;)' cobc-_n$0 uM'tl· 
zidub;~r m d.as of: mtt ritlCM'I l.u,;.endtrc-lr.u>r 
''trtlit:htne Elclttrn· Mttn be-in• so~eiUMttn .Au· 
diting~. o~bet wird dcc '"fstr~bendt A.nbiqtr, 
tin .Prcci<-J.r•, iibtr i«..es Oetsil stintr Vers,.ah· 
~llhtit 1\ll(Çtforscln. Die ..sthwtbe-ndc N~ckl • 

e Formuun~ n.Jidutt Scîtt 
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e Foru-etwng von Scite 10 

dn: E· Mete" JOtl Gewi6bcit sd12ifm. d.lfi 1lle ir· 
ritim.ftek .. ErnpfmdW\gfl) des . Pr«kl;t" erfoJ,. 
mch wsgd6sdtt wurden. 

Ihm bei dief"" Tonur ,.MicgcFühJ ~ .schenken• 
körmt dto ~!Zen PaU durdlein.:tn.drtbringtn, 
schrieb Hubbud und riet seinen ~Auditorm"' zu 
.,liçhdo•, weon der Kandid.at sKh unttor den At· 
ttt-ktn _."..Jb,Wtl)(•: .wn'ltl fto A"'dicor 5-ieh ~i
stig W eirutdlt, d~ er ruhi& situn bkiben ll!ld 
eîn ~o pfcifM köruue, •ihr('nd Rocn vor 
ihm abb«nnt., wird te' optitfta.lc Arb<-it lclitt.n.: 
Ei.Kme fl~d: tc-de Sitzung mit ~nu angmehmt~~ 

t~~~:·~=~~üç~~u:;~· 
~t'hendt Scicnt~w wfflkn ditwt Torwr 

10 bnsc uru..-nogcn, b1s sic seltnt ein Teil fkr 
SfktC"D·M.ehiMtK t~ordt.o sîttd. EiJI ~Yft.kich· 
buts Sysum, Mmscbto so weit :.u dtlocmit.rd, 
d~ $Îc sich b«<insun&t los cinnn frell'ld(IJ WiUM 

=~J;~~~:~ ~~aU·~:u:nt~ 
)W c 1949 vnöffcndicb tno Rom~ . l iJS• "' .sdacint 
ill «t Scitntology-$(kte Raliüc g-ordm zu 
sein - 'tOrn . Big Brochcr- Hubbatd bic zu <kn 
Oeuils von .N"" Spnk". 

,c~~ ~~-~~i~~~~!w.~t"'!~ 
.. t()hts tlci~· (.n•· meu•) gcnan:nt. Ktitilta 
ttlt«< t.l$ JuimiMtr' um ..a.oml·. aki ~lm 
Prount dtr ~·UIIttrunt nchtrK dit geini~ Vtr· 
wirruns, stf1hr!Îdlt Awmaik an. Mt'ir:k U-.b· 
bW. Mll\ müut nur ; n: do:r Ugt stin, dd 10 
Pro~tnt :w nndttbtl vt1d wswmotf'Utl. $0 d.t.S 
sit kt int Gtb~t Vtl'$t\ld!m, dit ••ir in: btl-vt au.f 
Edtik, T tdl1.1nd V«Walrutlg n:xh obm bringen"'. 

Wmn Jit J,taul.!tte:ntnJCbtn" ~n1 Wtf· 

dm, gentn~ S.:·ientolottn in thgt. Ersuunlich, 
drnt: d~t Bnt~nung is: g1n& im Sinnt dn 
Stkttn·CrûndtrJ. .. Wtt~tl •ir t itt«< Cku meidu 
Jubco!l'", schritb Hu~rd sth<>n in .. Diam rilc•, 
.$td!tt1 wit ~-or t~. du nu.n nit li.I' 'Or ~Jthtn 
lut, dcnn n a~ûr:nt 11K t \IVOr in t inffll JChuu· 
rrntn Zvsu.ncl: rinc J)rrlrltcr ),h.~hint. ' Ut g.cótt. 
kr.)ft\'OJI.,, schitnmtmcf uncl ims:a:u!t, all ihrr tÎ~· 
M.n F11" kli0f'lm oh.nt jcdt • •t itt rc: '>:llrt'llllf; dnu· 
scimmc-n. vt•d w lltutm .'" Mi drn wi$$t11KhafLii· 
dM-n Methode" der Oiantrik wcrdt dtt .in der 
M.uthiot vnd um sit htn.rn aufgtbluftt Unm 
fx.l)$tr«ht ••:tg:gtfiumt•. 

»IJIR HRBEN 0/[H LIEBER TOT RLS UNFRHIG. « 
t..AonH~rc1 

Nuh &n üf.ahi"WWtrn dttmtlîg« J..1.itPcdrr s.n~übtn2h. Er blne, u~ttr andttftft, mthr ah 
c.h~Xn es C'IÎdlt tinmal langt, bd McMebrn. d it eillt M.illiCia Mul. ~t ttidltolociscbt Mattrialin~ 
Deh voo Sctmtolosf mrhr Siçherheit, Selblrvtt· *'" dtm B«rit-bslupiul tbsnogeft. Wa$ aucfa gt· 
craucn urxl Ourc.hStal.ln~;tY'tnll~l im AUt"'l schitht, WtiU\ sîdl tin Btttitb tiath dtm Mu_,;m 
Yf'npncfw-th d.11von ûbcrnugt sine!., sich Jdbu. ib· von L Roo H•hbud «g.a~~Kiat, cintr etwimu 
rtm Ccsthift odtr dt:r c,atllft'l Wdr tt'l'l$ G\KC$ im.mct: die Scimt.OiocY Church. 
z;u f'.ltl, wtftll sir .. ~n.-absichu:n" aus ihtCU'I Wtt du s.rkt«nt ictM M~IU'ItmucrW bt· 
Um!tlc! t.ntlrmen und d:.m•t pnktizitrtn, wu nutzm wiU, mu& Liun.zgtbUhrm :on du WOf'ld 
nth ~K•tl'ltOiot-sdl.t Eduk'" naun. (anînnt ol Scientology f:nttrprîsa ablührcn. 

Enu, wtan da Trau1u.np;bddtl bt:folgt tr•rd. Hitl%11 kommm dit Kosttl'l fi:tr Fon.bilctqskut'k 
Er Khrt~\K Stktll"f'I·MII&litdtm ..cw, $Îeh von a DCJ • in dtn dkllkonformt.n Man-'{tcmtntsd!ukn ..: 
.vntcrdrUtkt rüchtft PMon· i.m Mtni.IM-.n·, r"f'tlm* • 

dn· od.« Btlun.ncmlu t'it lon u;sa&tn. W«UU sic =t =spr~~t{);,'~s $~ l;'KU:;~:; 
O'()n Miwbcitcm, dW in riMm Stkten-Uottnxh· 
mm Widtnund kisten. 

Wto.n sî~ riM Fîti'IH. von Xier.tologm btntm 
li&. s'iDCI dawn übtr kw-1. odtt Wag alle Mitu· 
btittr bttroffco. Ou gilt für das Kltinunttmti). 
C)n'l ott.» d« Eifd cbcnso wit für grö&crt Ik· 

t~~~!u~~=~~~~~~~~t~ ~~";: 
~~'::. ~~=i~~:=i~;u;; h~~~: 
~Wim J(onulu m.it Scitntology bcbrn, K11rw î.n 
~ ab$i01vitnc uM nuh . f1Jt,•, dcm Stk· 

tm~~·~~~~~::·i~~~gcnM bt*n 
JWtq;,. vtrbötan:igc.n Ge:spridlm Wringt WOl'· 

dm. Kunc zu bo.uchcn; l~ mi&Rttn t:i:g.lich dJt 
dnail~ntn, $tktcnrypitchen Sc.uûtilfK! f.:ïhrtn. 
.. Wir babcn dich lîtbtr uK W Wlfihis;, hitS o .. 
L. Ron H~.~bb.ud wótdîch airitrtncl - in tinrtn 
Rundschrtibm dtr Vantw Gmbfl. Als tine Mie· 
ubcittrin Jitb im Novtrnbt:r 19:89 w~nt, .At!• 
wMunt;.cn aunu!ü.httt~•, hatct sit tint . unethi· 

~~ih~:~:~" ':;~~igt~rd~~~a:.z::~ ~n$Qebel 
Abmahnt,a~& t ltiçhtuutttn'", • •u btdt-".Jtctt. daB 
bti dn nlc.lu«n Wtigcn~tlg .ll'lit clem Vtfiwt dtS 
Atbcîupbtzes zu rtchntn'" sti. UnttrKhritbrn 
wu d.a.s P~~~tr \'OM Prraon.alchcf - t lhchu-iti' 
l.tittr der finntnt'itent n ~Eduk-Abttil~·. 

.:, s ibt Vtucmtl!CilCt, d~ - .... tt d n DontnlO.n· 
drr Sü6 ... .armbtmdln '\<1n-~Kr Br.1unmiilk r - ib· 
rtt~ Miurbticnn m01m lîch PTimittl tiUSt'UilC ha· 
btn. w~n sit $CÎCII.gi$.C"he Kuru btkgtcn ode 
fiu ihnn Ab$.Ch!llB als .Audit()f'tn'" nuchttf'l- Ein 
OYuddorfn Suh!h:indltr rw.hm sich da) Ltbtn. 
iJs er sich tinn Stnrnl<Ch.uld in Malto"rnhOht ge· 

wit dtm CCI·Indi:.\lt ~w! Scl1loi Philip~ ba 
Fru&lutt. LnluJ;:.t: R.tin.'-old SuX k.tt Î$1 x-.&lrie.h 
Vorsio;~« drs \'POfld l"nit~~tt of Scimto~y 
Enltrpi"''C, i•~' fbwot1 Fc&~~.kfun. CCI )ltht fWr 
.Coordilluion, Conwuni<':aTÎOn. 1nn<w . .nion"' -
Wonh~htr., $0 profan wit SrrickrlS Lntt:.a::o~: : 
.. 0";! tlll~i&e• wu uhh, sÎIId Rtwlutt. • 

'E::m Bctrirfn.."rin . da i:n v«J:tl"l~CIIal Jahr bcim 
CCI .11uf Scb!o6 Pr.ilippstich f'inen Einführ\ln&J· 
kurs iibn li.1.1bbatds .. Crvödltgcndt ~fAntttmmc· 

wabn~tt" bewdnr, fu.cl. ..:u tr ttkbu, lU· 

niehtt nur lkherlieh. BK du Thmu .Ethik" n r 
Spc'-kbe kul. Zw MiwbtK«-J(.onttolk «npftehl.t 
Suieka, wu ionnllalb ckr 'Scia~tolou ·Orpnin· 

~:. ~~.t!:~!'=~~b;;; ::: 
dtn alk ,.Wis.sm.sbtrichtt" iiber VtrfthlWI.S,m u.nd 
v~"se der Miwbeittr abgtkc.t. }tdtr übtr
w.d\r jtdtn. Endlrillt tia Miwbritt.r %1.1 'pil 
t\ltn Ditnst, md KiD Kolkgc dies ckm zuKi:ldi· 
g:tn . t:chik·Off.m-' mcldttJ. Oenwuien tr tûc;;ht, 
riskitn ('I" riMft EWtrott in seint fÏC.cot ,.Edük ~ 
Akte'". Auch dit Vorgtw't"lcên tind von dtr allse-

~=ht~~~ $%,~;::;~..rt~ 
nkluthöhtrc 0'1.ulitaûoo bt:Oehttt .... 

gi~ :w~~~~:=d~~ =c:: 
btsuchtt, but 2:1.1. Dutdl dit Wand wu tin so 
wildes Kommanclitf'tn 1.11 hórtn, daS a dttn fl.e.. 
obxh1tr vorkam, als -.·~e bÎIIttt d« uîstok.rati· 
4di.M Fusad~ dts CCJ-lonituu cinc Pri.-uarmu 
~wgtbi.ldtt. Er wu offtnbu Ohl'ftl~"&t W\tS 
:rop f'ühf\.lln&scstmiu.rs-' gewocûtn. lil dirum 
Ku.rs .Kiltti(ll Stncl:tn K\lldm A.Kbc~cr ;an, 
u.m ihre HttNtllmp z11 iilxrwinden, dmUt sit 
spactr auch îhrtn Untttpt:,.mn'l- in ltis.rrtm Toa 
- ~ Aflwtisu.ngm f;tbt. kOOncll. lu dicstm 
Sulàtr·Kt~rs kmm d1t Ït~nthmu aud!, ,.mit 
rcbdlisct.tl'l l t\ltttl" \ltll:tU~. 

W« !.id! nid!t lr..<lGfonn verbiJt, wird von dn
Scicntology·~iution btSttafL Manchmtl in 
" nur rinfachf: P\:t:r,. odt'f Drccku.rbrit. Ein rhe· 
malittr ~rbtr.tt« von Scittltolol;)', tin Dt--.. "1· 

stlln-, schildtn, wit er .,in dit M.ans,d der Fin.lllll.• 
poliu,- gm.tw scî. Zwtîe:Îtlhllb T~c ~i t t, 
jtwrils ..cirt".a t~hn Swndtn fua~;•, du.rth 
.E~Mnn-·Drilk" t inu .psythischen J;oltct" \tft • 
r~rtO&tn wocdtn. Etst ~h t in« Wodlt habc 
man von ihm .bst-lwt:n. Danac.h tube tor .. mit 
Lihmun~s.trsdltinungtft t int Wod<te ÎM 8ttt• ~
I~A· Eîntt « intt Vtt'ld.tn: Et Ki . cinmtl 
J. Klust t.u t-În«n Fin.an'l~riduspr<)d g.dlogtn 
sun l'. K.luse (Mthrltoiltt~ ca.~- OM)"'. 

Weil de-r ,.An~k!agtt" J,)c.h un~n«.ht br.:handtlt 
fut!ltt ( .. Ein Tbtt.a" giht nicht auf•). rti,stt n \'i« 
Wochen spjcn nxh .F~-. dtm Sdtm·Ünuum 
in f1o!idJ . l)on; lubt t r sicll .. vo: Sc.bmrrun nu.r 
nOth gtk:iimmt"', so daR t e .,wtdtr ritun. litgtD. 
llthen noch K hbftn koMtt•. 

Oa îsc noch ~hs-...ftst &'J.C bedttnc, wt"m 

~~~~~ ~; t:=l:tl~~~ 
q...r.lk.n \lt'.d ut~t«drilc-kttit:d!tn Pusoom" bcfoh· 
kn wird. Dabci i1t tint Jttihc sogmlfllltcr .. Tui. 
(IÏtiC-SA;~Utinrn• w absol"l«tA. Oloit dttlm Seitoto· 

~~~ ~rd~~u!;u~~~~ ~S~ 
~ Traitl.tr, sitttt~ Ma.ndtr ditllt tqcnûbcr, dit 
Hi.odt liqm :.uf ckn Obtnehmkdn. f:nt sind 
cltt A•4m t;uchlossm, dann swn ft)lft sidl an. 
J)cr Trt.il'ltr YetS\Iotht, U'În G~ûbn 'lil rtiun, 
iM Mil dln'l Mind.n a.u.s der fauung J;u brulgea 
On- Schiller duf nidK fiÛt dtr Wimpu :ti.Kkm. 

;z!î~t~~~'7~~ Hubbud, 

f~t dit SritntoiOQ" Chun:h Md solçht L.cht· 
gingetint .. Coldgrubt" - so tlubbanb '-e:rrittri· 
dit Obtl1icllrift übtt du Sehlul!won 111 stÎM!n 
.Kun für prolimlBlg:tS Verkau.fen•. Gkî.dl oacb 
drn üblicbcn .TrotillÎ.agstoUtÎIIm" ~ dtr Sthükr 
îm tti!tn • Vttltau.hd.riU'" du . ftt..liiHi&e Oun:h'" 
lódltnt XI« .-on potenti:tlltn Kildun VO!ltbrdl· 
r.m GrWKk, nî,ht -w kaufta•. Duu dhtt Hub· 
bud au.sdrikklidt. dt~~ .V« kw.fnridmuncl tintr 
Pcnon w ûbrrwincltn'". däe &qt-'Q dtn Kauf 
.._ftnen ,!xm:hti&ttn EÎII•Hid" hat". Vnluu.ft wtr· 
dt" solltn dit idtmtigcDtn MuuiJlicn: Büthtr, 
Eltkt~Mttu, Kunc uncl .. Aladic~·. Hubbuds 

è~~~î,::m:~Kuvd:!:~~~ij!:"J;/1: 
·d it frtit Wirnebaft ~hm - ob sit ihr Gdd mir 
lmm<:lbîlim. Ltbra.svet'$ithtnmgco odu Hubbanl..s 
J.l &fUCtMtntwtrlutugtn'" vtrdiM«n. . 

cSo~bJ:~";J:.~MJ<~";;;~:~;u~~ . 
.. Tt~ftiot:'touriGent alt .pcnönlicht.11 lnttns:i.-
cnininf, ohnt dabn dm Namm des Sdm't'i.· 
GNndm :w nt11nct1. lrthabtr J&g G. SWIMann 
h•1 n wm ,.NncCil Optritrmdtn Thtuntn• ~co· 
bu cht, darf a1w dm Ehrcnritd .OT' (Qirm. Z1.1 
den Auftt.tbttn kiDtr Firma, .-ûhm1 JicL StaJJ. 

o:;;:uz:~~"~~':7nh::crw; ... :!~ ~S~ 
die On.*~ Vukauf.skitct·Sthuk GmbH dtn 
..irntm.uiotiÜ btbtltlttn fühc'u.nt:U~ti~lis-tcn'" im 
Hcrkl 1?90 al~ R,fcrtrutn fur thrrn .. FGhrongs· 
p')·thologisdW"t\ l nfOfrn.ulonMtg fU.r Vrd.aufslti· 
tu" 1rn }.1~1'1(( .SherJCOI'I HOtd'" adr.ündig.rco. 

Niche itdn Maoagtr mu& ••is1c:n, ,.-onuf tr 

• Fortnuung nidutc Stîtt 

• 

• 
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• Fomct-zu.nc von Stitc IJ 

sich cinlï.Bt. wm.n er ~h filr Hubbacd-ji.i.'l<gtf' th 
J'crs.o.ul• und Vnt.emebmcrubcutn, Wubc· \Uld 
Vtrbuhf ... lanc t lusdllîdt. Ocurodt' VOfl 

~imt~hcn M.an.agemcnt-Tn!rm1'l odtr s.an· 
ztB Bttalut';Jf.fim\UI. bir-.tn minlerwcilc. il\ dtr 

::~~:hb~~;p~::~~:n~r:~:~'n~: 
dac Grû.ndur•c bnodnc « nit :r.w'tl fint~ in cin 
Handdsr~stcr; rnlndeums tlnt der firmm bc· 
tr«>ibt au.f oficr.n S"de Pus.u~.ccr.wtrbl.lag. 

Eini$c dn S«Jtung,fumcn hlboz Ni~ttlu· 
• SllftlC"I'I ill -hrttcn Stieleen der Bundcsn:puhlik 

d:!t~~ttn':d F~'1'n1=1t!!!'o~ ~;~ 
A.k . Op«icrci'Kkt Tbeun" dfl' Snlfe VI in er tid 
io dco H\lbbatd.Khcn Gbobea riog~N.'!icn. Vm 
WKn "cnttn Einbliclt in die Sch.attu'\ahc n..cr 11.1· 

'"cc"•röhnJic:Mn )ohn.agm"~cnnechnologic" zu ~
bm, khn et 1\W . GNnd!tg«Me MliUJ.c::~mnt
...,crkzcus.c·. An diucm Kun n.damen tdtocl 
M.î~r promincru'" Fitmen teil, lhntntcr Ma· 
o.as.u dn' Zï&uttctllfltiN. Pt.ilip Morris vnd dtr 
PhocQiimu ti.od.U. Zucrst g.ing n in dcm lAf· 
~· Kftridb.U W'IVfflioslidl, \lM .zritmM~C· 
m.c~.c · und .Effi:r.imun.ininJ•. Won uf d• Kun· 
teîlnthl)'l(f pt\1 Îl pN ëngc:.«Îmmt wurdm, t-róff· 
ntte sic.h ibnen me - so die Awsatt t'Înu 
l\ochk-~hnagns - beim Thmu .Ethik•. In Feh· lings K~.~ndUI«ial bciSc n: .Nur eînïg.e weAig~ 
erkmnm die tinmaEge Otance. ~ ,deu• J.u 

werd«<•, wihrend die: .mei$teO ~tnuchm immer 
wKdu M e lkg,û.Dd~.~nf fWtn. utn dn .Auslö
schunc• ihrc:r VtmaDdul:r.&rriutn %u mttdu:n. 
Ent alll h:t.nnid:ïgc:s: N~fracen nannu- t-•ehling 
schlie&ich Hu~rd' .,Di»~ctil.•· ;als sei.le wis"m· 
K)u(cliche G!'\mdla~. 

Obet tnapp t wci IÀittt.-d filj.alcrt iJ) g1nt b· 
I'Qpl <rdtc l.n:r.wiKhm cine Mittt dcc achnîcn 

{tM,..~ loC::~~c~ Ji~g~:=cl~~n~~7~ 
nfolycich)"tc Tocheer d« WOfld b stit'l.lu- of 
Scimtol<>e)' E!l.tetpri$tS.. U-MAN bfflt FÎtmcfl 
bei der Aww1hl von Std.lmbc:w~rn. Ouu 
d.îtnt tÎI\ Ptt'$Önbchl:c:iu·Ïn1 { .. U•Tt:~t•). 

DKw- Idee ;,t '-or mtflr :als utan Jabrt:\ V«! 
J..,•ci Scieruo!ot;m aas Tel A.,.;v t;,eboun • ·orden. 
Das Prin:ip: ()(c K~,~ndt buft btltcbi& Y'ic!e Tes.~s, 
bBt d.it fn~cn ''On drn S:tllenbe-.·erbcrn bcant· 
wonen und. sch:dn die Böscn llus.gefUUt MI 

U-MAN tur'\id:. Ln SekuödmJ.Ghnel.lc wen(( ein 
Computtr die Tcs-11 ~~~~ und dr.l(k: d u Ergcbnis, 
iil>t-rSIC'-hd.:h, 1h Kurvt- lUS, Zchn ti,cmdu!1cn 
-.·c:rdcn bc:untik, ob der Be-·ttbtr g.rUI)C)Iicb ist, 

ricJn rt:big. k.o!r.munilutiv, ob er z;u Or~e:ssiooe:n 
ncitt odtr \ibC'r VtrantwOn\11\f:d:>cW'IlBts.ein vcr
fUgt. A.m Ende :r.~~ t-inc Sbl1 tni1 11 Abindun· 

t~~~ <tn~tC'~i~~c; ~;~ ~f Jc1~(~cn)J\::'~'t!; 
srio, PfO Sciick ~O$tet tr nmd 700 Muk, 11'1it' 

Mcastnn~n a!Jch wcn;,;.cr. 
Ocr .U·Tur• Î11 idmtixh mit dcm cinz;igcn 

Gratis.angcboc. d.u die: Scic:Molo&Y Chun:h Inter• 
u.scnten ofrtrin1: dem .unvcrbi.nd.lithto" Pt«Öc''
tic.hkciu te:.«, jtRem abcruwtndfach btwilltttn 
l ockminc.l, d;~t ié'J plump und obffl'lkhiKh cr
sdlcint, èaB vîcSe MtnJÇhen 'ti'Ohl nur mi1~m., 
um sid. dit ?.at x.u vcrue:ibcB. Doch $pite.Aens 
btim vmbredrtm A.usWt<RUft$SJjt spridl b6n dtt 
SpJ.S auf. Zwu mag~ nuc lic.hellid cwgt 
• ·C'rdm: .Sir: sind x.u guchtrtic. Stc wnc:!«< bcr
umtt.Kilubn." Anderen dat;.q;eo w il aebvn ... lil<' 

Sdbnmotdgtfahr ~cinigt worden sein. Wu 
nianand ah11t: S<hM dicsc: MtC' Bc:gtgn\UIC mit 
der Scimrology Church h.1bm die ScltlmmitsJic:
dtc wit tin Vt..Uufsguprich tr:air.tcn. 

Ein Sc~tclos.c- bc.c.htct prûisc die Vonduif
t(tl fii r d.u Auswc:nuns:.sgtaprich - wUln n ~h 
:r.urikk.lelwlen, dm Ku~cbthm"borr btilrit~ lqtn. 
dcm .. Kunctm• gc-nde 111 dit Aug.en sdlauen u..d 
••anll tr .. vcru.aultch• wctdtlt soll So ,nd'lt es jc:
dcnfalh in C'i!M'r sc.lua1in1emcn H1Bdûtc. Erldir-
1« Zîd: l)ftn K•ndidnen soli dcc peuänlicbc 
. R11in" attntictt ••ttdC'Il, um ~n daM eikruk :r.ur 
.Hi!:!c:~, al30 t.ut Scim~· Church, '(IJ fûhrta. 
Nkb $pitntnu eil'ltr Vîcnduunck soli der 
· .. Kunde"' :r.um~ cin Bucb luWril oc.kr. DOCh 

~~,;~~h P~a~~;r~~~:hS: ~:,. ~c;. 
iib:cr U·MAN-Vc:nrctcr den . U· T C':$, .. ao, l)iun 
.Ootigutitt" Syntm u1 den üblic:bcn, mie u.n\'C'r· 
ui:tod.lichrn Fachtermitli G.~kttf'l ps}'(holoci· 
Kbc:l Tem weit übcrkgcn. 

De. .. U-Ten" (\ih.rt ~~~ crtuunlichen Ergd>r-.is· 
sen. D11 in :r.u.m Bcûpid F..-~~ • : ..$tl)d Sir 
nunduna! nw+.rerc Ï lgc: lans bcsoDdcn akll.,?"' 
Oc!cr Fn~ 19-f: .,S.nd Sic t~»n.;hnul trt.\l'fÎC uOO 

ähnlich wie das Sckwt~uMtUm Îl\. Florida, zu 
c:Îi"'t'm ,.Emcrgcncy M~ing• au!gtn~ftn: ,Wir 
t~Micrcn!" Bei mt:h.r 11.ls ISOOIXI curopiixbcn Stellcnbc· 
wttbt-rn ui d~ Ptf'$Öalic:hkcit bishtr dutch einotn 
.,U·Tcs<• .prüist ~&~)({ vtrtiBiich" g.cmcsut~ *Ot· 
den, bc-h2upr('l d ie Firma U·MAN. tinf I)J.mt 
aut Mi:udlc-~• wutdr i!\ cin.rt i.nte:rncn WC'dlcuSta· 
riJtil unter dm .Top TC'll" von 110 . U·Ïen"· 
Vcrkäufem ~ erwih~tt, .Kumlllaciv• btttt in 
der Bunclnrcpubtilc zu d.icwn Zeitpun.kt abu 
Bdln die N~LSot vorn: die: U·MAN-Fili1k von 

~=c '~;,:~;~;,.;:;h~uodbki~~,,~;~ 
ei.:w du btidcn Fntcn tnil Ja btJ;flt11o'Ortct, dcl.lt<'l '· F'uhld Rasdlid:i, E.hcman.-t ''On NcKii RaS\.-hidi. 
das fiir Sáentologen chuuf hin, daB è« Bc-·nbfc der lanf:ilhr's:~n Brrlmtt' Sc1mtoJo,;y·Dirduorin. 
rinc .. potcll.litUr Sch..,•itrîgkeiaqucllt" ist. Ar.t• NnJc Kurtdrn sucbcn U·MAN·Vcmt-~er übt1 
••one tt :r.wcimû mir J~. entbt\'t c-1 ~;e-h SO~• al) S.dltfl~bore ln ZclrunJ;.eO. f.rfn1&rc:ich sind dtc 
•11 rttctJ..U.:lceri!oC.~ Pc-non·. U·MAN·Vemeter ••ol\l Vl)r lilArm bei minleren 

Ens.li~h a~J)&CSpro<f•w kling: V ·MAN wie und klrincrm t'itmcn, die tid: knne t~ Pe"' 
l, .. m..", abcr d~ mrnJCbcnrrcundlichc Won $0t'lahblcilu.nscn lei11m kön.ncn. ln P~pckttn 

~b~~!~hu~th.~t~~F~r::;:;Jc~;"Si;:lit~~ :~~k_:d~ ~~~~~;!:·e~t:ti:c::~;n,_,~ 
U·MA.N lnr.mucionliJ hn im \'c:rgar.gc:Mn Jahr. He~ttlkm. ·--, 

Wtr mit Littl'l.:t U--MAN·F,..&tbógcn ' 'tnrci· 
ben wiU, mu& CÎIM' Gnlr.dgt'bühr an è~ Sdlwft:r.u 
ZentrUc t1'trichttf'l., lau< VcnntJtt:IU 46 000 fru~
lten. Ocr VcruM~; gi!1 nut JO l.anse. •·ie der Li· 
ur.znchmer dlc \'OtgeSC'l.ricbmcn .Q\Iotcn• eil'l· 
hUt - l'llindcstt:JU JOO vctk'1uf..c Tesu in ckn 
erm.n seclts Monatcn. 7C<I im crst~ j.ahr, 1200 im 
z-wrilc:D, d.a~ e:in z.u...,adls um jährlich minde
ster.$ uhn Pro%mt. Hin~u kommen die mOMdî· 
cbcn Liunxccbii.hrtn - tthll Protn'lt d« Bnm<>
cánna.htnC'n f dw:n an U-MAN lntcrna(Îl)r.a! uDd 
da:r.u ~t~Xh ttnmü J«ffs Pro~ent MI d.as W«<d 11'1-
nitutt of Scie-ntology Enrnprisn. 

In dtr BundmcpubJik wild der ~ntOiog:Îitht 
Pus&tlicbkritstdt rtidlt nu.r als .. U -Tm• g.ehan· 
dch, er uudu auc.h m .P-Tnt• at~f. Solchc: ~Per
waal-Tal$" würden .bri S.clle11bts<Ut&B&n'l un· 
tr!IBI;..J.e o;~.,~· .,:<'wciMro, ltP& u 11uf ..Iem. 
Bcnclbe:bcin t inn . Untemchmu--Scrvice• i.n Mee .. 

to~:.7tta;:;r~cn°~~~:; ·~~:'~~~ 
Po.st odu per Tclefu: %UrüàzllKhidtm. An dc:t 
ll't&tg~brncl\ Ac.f.tC'SSe mit ckm gc-n.utt~tcn Fuan
sdlld ist cmc Ddta "l'l'trbung GmbH eingctn· 
tffl, ckrtfl ~chä!u{ühreMcr Gcse:Usdl•h« ttt 

:i:·~ :~~~tj:;~~~~~~~t~'X' :to; 
KuDdcll uien .iat-wiscbct'l stlbn ScitAroloce:n•. 
Srin Pannn Wolf&J.n~ Manin Oitcn~& -.·u JC.hon 
f.,cit« dtt Stur:pn« Minion der Sdn e. 

Audl in Gö-ningt~~ vufi3&' ckr .Unttmchmrr· 
Sn-.-icc" iibtt c:iDc Konukud!euc. Srinc Oicnsr~ 
könncn \'0:'1 Kllnt!"' a\15 d.nn a-otn'l Bundcse:c
bi(( in Anlpn.~d. ~f)OfnO')Cn wtrdcn. So iut bti· 
spitl,,..ciw dtT Köln« Fir.ner:bcruc:r Med Hcuwîn& Kunècn K-hon g«att D. ciDtil .. P·T«t'' 
1w:r.ufü.Ucn. Hc:uwir.g, dtr W., Kölntt Nobd$ta\!t· 
teil Maritflburt komplette .Unttrnchmn· Sy· 
neme• anbictct, i'1 bq;cincn .,YO.'l drr Eaa!uheit 
dM- Gnct:;miBjg.l;eitm des mC'tiK.hlldlftl Vc!'ftaO· 
des. JO wie n L. Jton Hubbud hm\l.S15du.ndnt 
lut ... Sein l-"'irmc-n·Loso in du ~!ta-Oremk, du 
Sc~rology J.ls Syrnbc:ll f\ir .Di.tMlik• bc-n11t'U. 
lntrm wird: dicm versch~chtcftc CeKhlfu:abbu! 
.C~oiec: lntcrnational" ttnanrn. 

WtMn nun. •·ie Sfkttn·Gr\indrr Hubmrd tttff· 
l;eh fonnuliec1t, vl)cl Scicl'ltol~)' ''Ot llllcm lcrnrn 
hnn, . jcd.t bdic:biçc 01t-n.nk'1Snzng u_nJ î<dn bc· 

~Ï~ic~~~:~,:~~~~cr~~u~;~J-~17~~1~:5 ;.~~~ 
Rrbtto"s ~onden bt t\lfctl fiihlm. Hubbard 
wu'-t. daS dtr Vrrbrtituf~S stinct Lch.re ohnc: 
ptrmlllmtc: PR unmöglich wu .. rinc $dlwicnge 
Aufc.ai>e .t"j;csicl-u,, du W'tcklltl:Kit1 it1 der Gc:
aclts..iuft. Wrnn d• Scicl'ltology Onmh 1Jt&ct;rif· 

......... . 

~~!t::;; sc~~~:f11~nka:,~;~~gi!·~illO::; 
~~~,~ ~~~:.:. ~~~~=~::;~.(:~::~: 
dt«1 VtfiC\Imdwtgcn <ftr Krièker "Mimithm 
wtrdcn kö.-nc. 

.. CX. hrim.lidle oc!cr offcnc Vo.-wurf der Ho· 
moJC.tualitit in cin 11hu PR.·Mincl ckr Schwan.cn 
Prog.w.la. cincn Gqn« ifts ölftndicht Ab:stil! );u 
mli)ÓY1'Înen. OK Mctbodc-, einc: Octc.ktti hicrfiif 
J:U be:auf1r~m, isr tyfiÏ"h. • lXI'In ..KJbst• dûd~ 
tin PR·Miil.t.ttr natürlidt ~nicmal) Ttehnilten dtt 
Schwan.en P~anda btrultt«<", Wu ldi.np, al.$ 
sti u rint intel'lle A.ltwtisun.& Hubbud.s, JUJnmt 
aus eir.cm ~ebcr übcr . Macht und Magie der 
Pubi.K Rtlations" - mc-hiMm im UlphC'I'Icn 
WirUt.bJ( u( .ach,·cr«at modfmt i..du~tOe. EiiM'r 
dn 1\uw.-c:D iM. Cumher Ï~r, d.IKr der rcnom· 
rnic:ncsun PR-8tn1« ckr Re•SC'brane:be. 

Ttittf, Îtl dC'I'I sicbl:igu Jahrcn ZDF·Rcda.lunr 
w.d PR.-Miurbc:ittr TOn Hclmut Kohl, bck.u~~~1e 
sidl wicderilolt, auch öfftntlieh. z;ur Sctrnwlogy 
Ouutb. Er lit6 wilkn, nir&tods ., \o\'Îd ûbcr Ptlbljc R.dationJ sckmt" ?;U habcn .w in Säcn
:.oJogy". Mil scitKn bcidw Kc>autorm und Sck· 
tce·Briidcm be:schcibt tr in c:inem 8uclt dlc PR. 
T«hnikcl'.l 4c:t Nation.Wotialistco W .klein~<* 
niewc;cht": Zwar pnn&un die Aut.OC"en d.u 
.,BarbucnNm dct Naóonalso:r:ial iJmus'" 11), Abct .Mcîn Kamp!"' werde . bis bcute hin)icbdic.h 
Scbwu:r.cr P~anda.·ÏccMik ~ Wtnîg CC:~ 
$Cn• . ~t Fii.hrer .vctrict {uod l·trrit) darin, tOe 
n: mÖ$tith isl, dit Muwa :r.u gewinnen. Bctnch.
w: W11 uns also hödut SOf'g.f"alti& stine T «.Mi
lt(fl!• Der Vcrlfsrr nolpent ent anz Tag D*Ch 
dnn Ene.bcincn ûbtt dieu u.'td Mldere Pu~n 
und nahm das Buch im ftûbjahr "90 .-om Ma.rkt. 

in -;:etFtes:~~:ta~:~ ~~~~~~e~~ 
TtKhtnb•adwtf'lat merkte httm nicht, wer binter 
scincm .H~ndbuch Fiihn.~nQkriftc:• u«.k~. ~ho 
bet lunl"n die Ac:orm in cinotm V()('Won .t\lS-
dtücklich dH .L Ron Hublwd Libmy· ;c:
d.ml: t. E-incr dn Koau1orm dic$t1 k.omptkten 
Zu!-amn~nfsssung: dn scitnlOioti.schcn .Mana~e· 
mrntwiums für dW ~r Jahre• hme siC'h durC'h 
jahrcbAJ;t- Zuummcnarbtir dt!- Vcrttl\1-ttl d« 
l clctOf'e:!\ tt'NO•bn'l l.lnd Jem VC'rlas di,·c:Not Stll· 
ccn~Frcunde als. BuchJ,noren ang<'ditf'lt. 

Al.s de:r Hey.oc VC'mg <fit Büchtt im •·«vngt--

êhu!:~" nfch~c!~O:;n h~~c:: :~~Jr~,c~i:~o~1~ 
Wi:ttsc:h.a.!u!chtt itn Griste dn L. Ron Hubb.M4 
schon m001tdang in dcutr<hen 8uchhllndlunt;CI'I 
nrluuft wor-dM .. :r.um I•Ici.s von 19,80 ~h.rk. e 
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Wenn es sich um trm.~h.aft e Gn.undJo.tii.Sptobkme 1\anddt. 
sofllen Sic $iel) de• EnteCl mn de-:t Nkhstbestcn !eisten! EîQ~; 
privace Vóll· oc:ler Zw:11~11id!crun' ölfacl lhMn die 'rtr ~ alle-n 
Än:ten. vom Ab~rr~cinlntt bis hin tum O •d11rt1. 

Nebenderf reien Atl't· • nd Kr.anten~ll$tnhltibtcsviele "''<'i· 
tece VortG~. die Ihneo printc Kraotcnvenkfle·r.:ngen bieten. Sic 
macben Lebt 11ngen ul'ld K.<btcn ttampacttu, bittelt unttl"Sdd~dtidte 
Tuifc und tur Bc-iu.ags:senlcuns Sclbslbetciligu~tg und lkltrl&$11kt • 

cn.~auung. lnf01micr;:!l SK sic-hübcr lhrc: Vorte-ik ab Pti .. ·"tpalico1. 
l)a.')(l Kbcn Sie sofott klar. tnil..-ekbec g_Mul)den Etltsdldduna Si.. 
richtig: lie,c-n. 

I DIE PRIVATE N 
JC RANK ENVERSICH ER VNG EN 

Dlr~ ~e blkklduo1 

A\llt;tO\' ln1;.:10~hl) Jç) \\' ldfr1UnJ.t5 ltl d<r (;·e · 

M"il.,.d!Jfc. Wenn die Scicntolo(i.)' Church 1.n~etril · 
~lwn tnO~Itbn' • ~'~ deuu(fotcll 8~~h}.;".;~t~;fi~ 
veiluuh • ·oukn - l:Utn Preis 'I"'tt J9.SQ Muk. e 

Dianetik für die FDP 

D Ot .Hunh~o~f& O q(. ,..K dit Hambut· 
ct: O~aniut~n du Scitrttology 
Churt;h •m Kaudcrwtbdl du Sdt .. w 

hci.St, nnmc t:n dtck« Lob. Ou Wd!luupt· 

~:tt::: $CS~~~:n .gi~Hd:b~~~i~st h~; 
bat llU Zffl vor allen an.duen !{buc-lV.()rgs 
auf dtm Pbmtcn d ie: Füh~· Dat soli 
scflon d'WU hcilkD. dr:-~n ll.ut Stilcm·Griindu 
Hubbarrl i~: Eapan.sion du mu~ Gebot der 
$cÎe~t1l!oscn : , De-r CÎ.nl i&C (;rund. WaNm a 
O rgs c)ln, Kr dit Auf~~. ~hcuiMien und 
Dttn.Kltî.SIU.tt&cn ao die Öffc::ai.M::hkei1 'W Yct· 

k.au.rt'n u...d. l eute 1\U d« Off<ndithkcit her· 
tinz.u.holtrt, UI die m~ vcrka~!en und Jîeletn 
ilmn.• 

fn Hamburg ist du mit Hilfe einOuBrcichcr 
.Lf'\lte aus det Offentlidtlcrit• offfnbu to gut 
ge!uQ$en. daS die IJ•mb,..rgn Mqrgmpou, 111f 
K1Hpfu8 MÎt dtn Rqdn iib<-r du &fMU'IUtÎ· 
sc.ht Gtsdlltc-bt, ticdtt': .Ratht die Knke bi, 
ins R.uhaw?"' Pt<>mÎIIcnte l-'DP·Policikcr se-rie· 
ten durch lmmobi:li'cngescbi!tt mit tintm 
Stifntologm ~ dn eigenen hnei ins Ccrtde. 

Frank-Midurl Wi~-.d. Fl)p. fn,krion.s .. ·or· 
)Îtundtr in dt:r H1mb~r Bii..rtmc.hdt. in 
\'QB Bc1vf Makltr. Se:ine Ï'trJM JcndiWCh & 
Poll'tMI' wrmiucltc dtcn Scitnto~n u.lld 
t'OP·Mi'1,ticd Gö~ Brut ~nc Wollnlohgt im 
WM 'f'Oft 4.,8S MîUion.tn M.uk uod lu.»îme 
d1fiit mchr &Is cinc VicnelmiUion Marl: Cour
U$(. ~ l4iihtige Br-ne in oU«ab:u 11Kht 
WoB rio rin(.dln ~k,enmit&Jte-4. Ou interne 

~;:;,o",=i~~ l~p.~ft ~~~et d: 
diac Eh~ z:utcil wi~ muS t.uvor trKhr ~s := US· DoU.u in die .xrq,~· gcuhlt 

tkr FOP·Politikcr Wif's;u.d wolh~ in seinen 
Gtsdtifutl mit P.t.tu.ifre-..ttd u:'ld Stkcen·M_it· 

~ -~~ew~~·~:.tic.~~~~~::~N~~ 
buen sdu.ffen, du wärt mit libtralen GNnd
Ün.f'f'l nic.ht vtret.nb.u.• Em 1.ls der SllndM 

~-:föii';"=.~~~k~~e=ct~~.t:: 
u. die Gatt Brut KG •ti tr .,pcrs6nli<fl• n.ieM 
bC'faB, gcwcu!t. Jeat h.lbe er mit uincm P;an· 
Mr ' ·t rrirtbut. k~ ~Ît«ert Gesdliftt -'l'lît 
ckr B!uc KC• zu tuigen. 

Aueb dtr l .t.ndes\'OI'Jtl'l!ld der fOP wîU 
Brue nun schDtll loswedcn: ~r Malder und 
eÎ.tlc weitere Sc:~tologin wurdett auf,cfordf'rl, 
.au.s der Pan.ti aus"tuUet«L. TtOt".ultm konntt u 
stcb die FDP r.id u \·trkncifen, die V'QtWÜtfe 
ah .Dum·Du:m·Gnc.bouc irn W;abl\.ampl• xu 
beztichMn. Am 2. Juni ~r.d in Hamburg Bûr· 
e.mchJuwabln<~. 

Vor xwei Wochtn ist eÎft weietter FOP-Poli. 
rikcr îru Bli<t(dd C,«-Uen. K1i Wûnitbt, 
Gro!luufm1nn u.nd surkcr M1..,n des reehem 
~tügds det IUmburger Wbet11cn. hi!t - PrC$· 
se-berichten zufo!tc - übn seint l mmobilicnge• 
sc:DsdWt Utallîl. eiM CNt1dlothu.ld ûöt: t int 
twbc MiUion MMit für tin H~w im S:uducll 
Eppcn<f()rf, o~ lbu$ gtOOn Göu 8r-a.K \!Od 
behtrbcrst das nnacrö!fr.ttt 1:wtitc . OiL.,ctik· 
Z«<trum· H1imt.urgs. Bmt h:.t in.z.wisdlf'f'l 

$u1if1M.eige cr$tltttt; Die Prcutbcricl'ltt, tn 
d~en tlo)(!'-1 von eincr 01irlt btn.)vtrnnbarunl 
n•i~ WWucht die Redt ••u, gingen lll.of t int 
.unm:hunilligc Elruic.btmhme •nt Cru.Wi>uot.h 
~urücl:~. 

. Dit MwoJo.ntT io Eppr:-~dorf fi:ah.lcn sich 'tOn 
den Wt-rbcvt-t$1M:hcn der Sc\tntology·Sthlcpp«
btlini&t. Sie .sdtlos1C11 sic.h t~ cirttm. Ptotnt· 
bûndnit 1iU' Pant'Îtn, Kirchen und Biir&crin· 
ÎtiltÎven ~US1ilni'I'I:M. "tic lnfo-Sti.l'!dtl'l, Poc.lî· 
umsditkunioncn 11nd Uncersd.tifcenlimn 
l:impfen s;c. gegca d)e 5<-.kre. Eirûge d« Kriti· 
ktr habttl darav!hin .al){)nyme Bricfe mit Hub· 
bud-Ziutm crluhcn.. Droh~nd ist ~ YOn 

tine:n .ff'iOO• die Rede, d.er .dump/ .auf.s Stn.· 
Bmpfluter ld.abdu". Und bei eintt Dnnon· 
stntÎocln Y01' dtm Eppendorftt Sc-icmolos:Y
Ze.ntNtD ka.m n soc,u ku. tintm H.and4e
mcncc. ~Is Plab~ dn Sekt«t·Kritîktt mit Ju
dm.StemCI'I~ ii.bnkkbt wvrden. Die Stimtó&o
&cn woUm die Klcbealttioo jtdoch nicht 
vcn.Ndt h1ibcn. 

Der Senat will der Scitntolo$y Kin:he t .V. 
nu.n die Rtdwfihigktit und damit ihrn Vet· 
eÎIISSIIt\IS n·:.uithell, Btrriu im Ftbruu hane 
du 6nJ:icht V~&ltung_sgenchc die Sf'Jt.cc Ytf'• 
pflith.teC-, den Vcrbul Îhrtr Bikher und Kuru 
&Is Gewnbc an~umclden. Wmn das Uncil 
m:hulaiftig win:L. »t djes ein Eriolg fiir dtc 
Sektf'f'I--Gfg;t:.er. IXM die Uiuibb~riindu.n& 
zitlt Jllcin 1uf die Cachifupukti\cn det Sekte 
u.nd lillt ,;& flithl ~~~( dh'l VOl\ Sctct~tolog.tll 

oh gc.fü!uun Sc-reit um den Rtl.iVollUtaiUf dtr 
Stktc tin. 

Oit SPO·Abgcordnn.e Unub Cabtn.t i.at 
dUilbtr hitla~ StrJ.an-z:ei&c entant"l. Der 
Sc.iuoro!ogy-.K.onxern· sti nidu nu.r tin ce· 
urnt« Win.u:bJtwntf'1'oduntn. SOoekm YtT'" 
!ol~;c .vtr!usunpwidtitc Zi.t-lt mit ' n ralredu· 
!idl r-e!evJ.Oteo MtL'locko·. 

Avffallcnd vide Untcmthmfll$beruu mit 
Scif"rlc.ology·Kontl'llttn hai>M tidl ia d« HlB· 

=~j=~c::k vr;; ~~;: :!~~: 
WUI.dttt, 'IÎrd. durth Qu~rden in der Haobur· 
ger Hmdwcrl..slu.m.'t'ltr gtnihn. OK Sc-ico~ob
gin Ou-istint K\I<M.e-Wól!:lundt, friiherc Lei· 
ttrin der Ak1dcmic d« Ha.ndwe~f.. W'\ttde 
Jehol'l 1986 bnc.hu)digt, in Fonbildung.en mi1 
Methockn der Sekte cckhtt und bel Micl.tbfi· 
IC'f1) d« Hat~dwukskwnmtf lûr die St.luc ae
Wllfbtn :r.u h.lben. Kun danuf wwde Küchi<('
Wolbnnèt VtrKm. arb<itttc *r in dtr .Zu· 
k\Whswakst:au• der KlUlUlier weitc:flin tfiC 
mit GC$CIWufWtrct Jürgen Hogtfor«CT 'lu· 
U.'I'IMC:n. 

Ncben~ Vt'rbrc1tct sic in t iner .Ak.tem~ 

~~~~"fnke:~~~d:11n~,"' ~~o~"::2; 
~t Hubb.atd ui)IJ t itim au'" JCÎI)al Schriften. 
lhr Eagag.cment in dtt _.Aiuckmtc• h1~ 
e.idlu mi: det Haro.dwertuka~mcr :tu t\ltl. ~ 
Guc:hifuiilhrcr Hocdomu. Etu in dc-.r ver· 
gu'lgtntll Woeht, zu~n Quana.IUt'lde, in Chri· 
ftinc Kist.bke·Wolbnndt bei der Hmdwerks· 
kamm,r au'&*hicdtn, .tu! eigenen Wu1uch• . 
• ·ie Gnchlftdûhrn Ho&efor'SCcr betont. 

IIMriJr. 8fJri 

• 

• 



Trots op test van 
L. RonDubbard 

Bart Middelburg beschreef in 
Het Parool van 20 maart hoe 
Silhouet Management 
Coiisultants sollidtanten test 
volgens een procédé van wijlen 

1

1 L. Ron Hubb. ard. d. e. oprichter 
van . Sdentology 

Het Parool bezorgde Silhouet Manage
ment Consultants enige gratis publici
teit met betrekking tot Silhouets per
soonlijkheidstest. Als de journalist mij 
had gebeld en eerlijk was geweest, 
had hij een écht interessant verhaal zo 

dat de managemènt-téchnologie die is 
ontwikkeld door L. Rön Hubbard, ge
bruikt wordt door duizenden voor
aanstaande en succesvolle bedrijven 
in de hele wereld. 

In het Amerikaanse business-tijd
schrift 'Inc 500' staat jaarlijks een lijst 
van de vijfhonderd snelst groeiende 
bedrijven in de Verenigde Stateri. 
Honderd van de vijfhonderd bedrij
ven op de lijst van 1990 gebruiken de 
management-technologie van L. Ron 
Hubbard. 

Deze bedrijven zijn geen Scientolo- I 
gy-bedrijven, maar eerder bedrijven 1 

die worden geleid door de gemiddelde 
no-nonsense zakenman die er een suc
ces van wil maken. Ik ga er vanuit dat 
het gaat om het resultaat. 

gekregen. Maar om de een of andere D h lft 
vreemde reden benaderde hij Silhouet e e 
onder een valse naam en met een door Traditionele psychologische testen, 
hemzelf onjuist ingevulde test, met als die meer dan honderd miljoen gulden 
doel een evaluatie te krijgen. Deze test per paar omzetten in de zakenwereld 
leverde natuurlijk een slecht resultaat en 1500 psychologen eenjaar lang aan 
op. het werk houden, werken slechts voor 

Toen deze journalist naar Silhouet de helft. Geen wonder dat bedrijven 
kwam voor de testevaluatie, had onze die deze testen gebruiken, problemen 
evaluator het gevoel dat er meer ach- hebben met het personeel! 
ter dit interview stak dan zo op het Silhouet gebruikt de Oxford Capad
oog leek - reden waarom hij de per- ty Analysis, die is ontwikkeld door L. 
soon onomwonden de vraag stelde of Ron Hubbard, Julia Salmen en Tom 
hij soms een journalist was. Dit had Morgan. Volgens onze klanten hier in 
een nieuwe leugen tot gevolg, omdat Nederland heeft deze test een validi
de journalist 'nee' zei. teit van taç4tig tot negentig procent. 

Onze testevaluator, die hier geen f Qejoutnatiltwee dat'Silbouetaeen 
vrede mee had, vroeg de persoon toen · financiële... ..,......, •• •t/ 
of hij ooit in 'zwarte progaganda' be} · ... . ;'·màar in 
trokken was geweest. De definitie van plaats daarvan. li hij hierover, om
zwarte propaganda is: 'het uitsturen dat hij anders geen verhaal zou heb
van slechte of kleinerende uitspraken ben. Hij heeft er eerder voor gekoz1m 

, of ideeën om de reputatie of het ver- te 'vervolgen' dan ons bedrijf op een 
· trouwen in mensen, bedrijven of na- eerlijke wijze te benaderen. 

ties te vernietigen'. Wij komen er openlijk voor uit en 
Deze definitie werd aan de journa- zijn trots op het feit dat de· manage- . 

list uitgelegd. Hij gaf als antwoord dat ment-technologie en persoonlijk
hij zich nooit met zoiets bezig had heictstest die wij gebruiken, werden 
gehouden. Gek genoeg loog hij weer. ontwikkeld door L. Ron Hubbard. In al 

Niet alleen heeft hij slechte manie- onze materialen staat dit dan ook ver
ren en is hij een leugenaar, de journa- meld. Als, en dit is voorgekomen, een 
list faalde vervolgens volkomen om klant iets over Scientology wil weten, 
uit te zoeken hoe succesvol en effec- verwijzen wij die klant naar een boek 
tief de technologie is die wij in Silhou- over het onderwerp of naar de verte
et gebruiken. Als hij zijn huiswerk genwoordigers van de Scientology 
had gedaan. zou hij hebben ontdekt Kerk. 

Hll Pnl 
2 0 APR. 1991 
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Modieuze 
dekmantel 
van··sekte 

Scientology 
Ook sektes moeten met hun tiid mee, 

beseffen de volgelingen van L. Ron Hubbard, 
oprichter van de omstreden Scientology 

Kerk. Derhalve is nu met het bedriif Silhouet . 
de modieuze weg van de management- i 

consultancy ingeslagen. De nieuwe ! 

doelgroep: sollicitanten, en werknemers I 
waar de baas niet zo tevreden over is. 

1 
door BART MIDDELBURG 

A
nderhalve maand gele
den plaatste het bedrijf 
G & B Computers in 
Hoofddorp in een aan

tal kranten een personeelsadver
tentie waarin een coinputertech-' 
'nicus, een administratief mede-

1 
werker en een verkoper werden 
gevraagd. Behalve sollicitanten 
meldde zich · daarop in Hoofd· 
dorp ook Manuel Nugteren van 
Silhouet Management Consul-: 
tants. gevestigd aan de Stadhou-· 
derskade 159 in Amsterdam. 

Nugteren bood G & B een 'uni
verseel . bruikbare technologie 
·om een onderneming met succes 
te runnen': de Oxford Capacity 
Analysis (OCA). j 
. De OCA. ·aldus de fraaie brol 
chure die hij bij G & B achteriiet. 
is een 'bijzonder nauwkeurige' 
persoonlijkheidstest die met 
groot succes wordt gebruikt doo~ 
bedrijven overal ter wereld bij de, 
selectie van nieuw of bestaand 
personeel'. 1 

Werkgevers maken volgens 

01 

Modieuze/Middelburg 

Silhouet· nog wel eens de vergis
sing sollicitanten aan te nemen 
op gr~nd van een sollicilatiege
sprek. Helemaal fout, aldus de 
brochure, want slechts met de 
OCA kan 'achter het masker' van 
de sollicitant worden gekeken. 
"Wat draagt de persoon, die tij· 
tlens het ·gesprek zo energiek, 
zelfverzekerd én welsprekend 
·overkwam, daadwerkelijk bij? 
Zal er echt wat uit zijn handen 
komen? Hoeveel stress kan hij 
hebben? En hoe zit het met zijn 
verantwoordelijkheidsgevoel en 
loyaliteit ten opzichte van het 
bedrijf? · De OCA kan u deze in
formatie verschaffen." 

Zodra sollicitanten de test heb
ben ondergaan wordt de aldus 
verkregen informatie door zowel 
een computer als een 'testevalua
tor' van Silhouet verwerkt en 
nog geen 24 uur later krijgt de 
werkgever 'een haarscherp beeld 
van de sollicitant' toegefaxt. 

Verlies 
Een op dt> twintig grote Ameri· 
kaanse bt>drijven maakt volgens 
Silhouet al gebruik van de OCA. 
en niet alleen voor het tt>sten van 
sollicitanten: ook bestaand per
soneel kan uiteraard worden ge
tt>st. Recent onderzoek heeft vol
gens Silhouet namelijk uitgewe
zen 'dat de meeste bedrijven 
ruwweg de helft van hun winst 
verliezen -door menselijke on
doelmatigheid'. Ondoelmatige 
werknemers dienen derhalve ge
lokaliseerd te worden, evenals 
trouwens werknemers dit> wél 
'naar behoren functioneren. ' 
maar waar nog veel meer uitge
haald zou kunnen worden'. 

Het heeft volgens Silhouet wei
nig nut zulke werknemers naar 
'allerlei interessante algemene: 
cursussen' te sturen. "Dit :ial

1 

hem niet of nauwelijks helpen. ' 
Wat de persoon nodig heeft is ' 
een individueel. persoonsgericht 
trainingsprogramma. zodat hij 
leert zijn eigen capaciteiten be
ter te benutten." 1 

Bij G & B Computers wekte 
aanvankelijk noch Nugteren -
een in een onberispelijk pak ge- · 
stoken manager van een jaar of 
25 - noch het hier en daar hoge 
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_=--~~•~lr I ug••frs;lhouet Management . IJ~ lfJ1 U1 J ~nsultants 
MANAGEMENT CONSULTANTS stadhouderskade 1s9 

1074 BC Amsterdam 
Uw rel: 

(OCA)-PERSOONLIJKHEIDSANAL YSE 

Stabiel Opg-•kl Kalm Zokerven Actlel Wilskracht Bewust van Correct · 
llchJell Onder- veran-r-

nemend deliJkheld beoordelend 
A B c 0 E F G H 

02 

Modieuze/Middelburg 

08/08/90 
Test nummer: 84 
Tel.: Tei:020-764486 
Fax.: Fax:020· 763101 

'"-ling• Communl-
vermogen eaU• 

I J 

IQ. 
score 

ljELA TIE TOT ZICHZELF RELATIE TOT HET WERK RELATIE TOT ANDEREN 
100 

80 

10 
7:1 

10 

10 

40 

30 

.20 
"'I 

~ ...._ 

74 56 48 

Onstablel Depreulel !Zonuwachlii: 
Verstrooid 

/ 
~ 

\ 

50 70 82 

Onzaker Pal,lfel Geremd 
Wille I-
vallig 

• 
Hoog 
nW.•u 

Goed 
nNe•u 

u~ 
nW.au 

V 
""' V 

-84 -62 ..gs -60 

Onverant- ·V.rlc"rd Geinkaan Tervs;; 
woordelijk ~= llwoiUng• Gatrok en 

vermogen 

Analyse door Silhouet van een 'kwaadaardige per5oonlijkheid' met 'vernielzuchtige en 
anti-sociale neigingen.' 

metafysische gehalte van de Si!-. 
houet-brochure enige argwaan., 
"Nee, er zijn wel meer van dat . 
soort consultancy-bureaus actief. 
Bovendien wist ik dat een ander 
computerbedrijf al met Silhouet 
in zee was gegaan, dus dan denk 
je: dat zal wel goed ziten," zegt· 
een van de G & 8-directeuren. j 
Kleine lettertjes 
Tot uit de kleine lettertjes hele 
maal onderaan de Oxford Capa 
city Analysis bleek dat het copy , 
right van de test bij wijlen L. Ron: 
Hubbard berust, oprichter van 
de omstreden Church of Scienlolol 
gy. ' 

Lafayette Ron Hubbard sticht
te de Scientology Kerk begin ja
ren vijftig in Amerika na een: 
mislukte carrière als scieqce-fic-

1 
tionschrijver. Als filosofische 
grondslag voor zijn sekte ont-1 
wierp hij een theorie die het bes-

1 
te kan worden omschreven als 
pseudo-psychologische wartaal.! 
Bron van alle aardse ellende,! 
maar ook van al het leed elders; 
in het melkw~~stelsel, waren 
volgenstiüDDai'(l de engrámmeni 
de geestelijke ballast die mense~ 
met zich mee moeten torsen ui~ 
hun vorige levens als Mossel.l 
Huiler, Luiaard, dan wel Aap. I 

Ook Xemu, die 75 miljoen jaar 

geleden over negentig planeten 
regeerde, heeft heel wat heden-' 
daagse misère op zijn geweten. 
Oudere lezers zullen zich onge
twijfeld nog herinneren hoe hij 
de aardbewoners destijds in kra-~ 

~~s k~~~~nv~~e~!· ;:~~~~~:b:~:~' 
king met thermonucleaire stra-' 
len om het leven te brengen. I 

De Scientology Kerk houdt nu 
al decennia lang vol dat ontsnap-: 
pi1_1g ~~!!..~J.e .destruc~~e_ve _e~fenis 
slecbts mogelijkTsOoor tegen be-' 
taling van veel geld veel cursus-I 
sen te volgen: In eerste instantie 
zijn dat doorgaans 'communica· 
tie-oefeningen' alsmede 'objec-



tieve processen·. waarbij de 'stu-• 
dent' onder meer uren achtereen 
'Vliegen vogels?' moet zeggen.' 
om zich ten slotte de bekwaam-: 
heid te verwerven tegen een as
bak te praten. een en ander ui-1 

teraard onder toezicht van een' 
terzake kundige. 

'Brug naar Clear' 1 
Wie dan nog niet is afgehaakt. 
kan zich op de door Hubbard ont
worpen Brug naar Clear bege-· 
ven. een eindeloze reeks vervolg
curSUSsëïl aan het eind waarv-an 
t' · felbegeerde staat van clear 
~- tt. Over dat begrip zijn de 
rr. .ngen altijd sterk verdeeld 
geweest. Aanvankelijk heette; 
het dat wie eenmaal clear was.' 
zou genezen van ziektes waar-' 
voor de officiële medische we
tenschap nog geen remedie heeft 
gevonden (zoals leukemie). nieu
we tanden zou krijgen. en circa 
vierhonderd jaar oud zou kun-: 
nen worden. 

Dat laatste kon Scientology 
echter onmogelijk volhouden na
dat grondlegger Hubbard zelf in 
januari 1986 op slechts 74-jarige· 
leeftijd was overleden. ' 

De aanhangers van . Hubbard 
worden verondersteld zich zowel 
mentaal als financieel volledig. 
over te leveren aan de sekte.' 
Slechts een enkele uitverkorene' 
bereikt de staat van clear, maar 
de meeste Scientologen zijn ge-' 

· ...... ~md hun leven lang cursussen' 
h ~lgen en tienduizenden gul
df. :e spenderen. teneinde ooit 
eens van de vloek van Xemu te 
worden verlost. 

In onder meer Australië en En
geland is Scientology in het ver
leden verboden geweest. De afge
lopen jaren zijn ook in Italië. 
Spanje en Frankrijk door justitie 
maatregelen tegen de sekte ge
nomen. In Italië werd een groot 
aantal vestigingen gesloten we-' 
gens onder meer het financieel 
uitkleden van geestelijk gehandi-' 
capten. in Spanje werd zelfs ds 
Heber jentzsch - internationaal 
president van de beweging -
aangehouden op verdenking van' 
oplichting. ! 

Midden vorig jaar werd de lei-
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ding van de Franse Scientology 
·Kerk aangehoudèn nadat een 
sektelid onder verdachte om-1 standigheden om het leven was 
gekomen. 

E-rneter 
Ook in Nederland zijn gevallen 
bekend waarin grof misbruik 
_van mensen is gemaakt. Een pa~ 
jaar geleden maakte Scientolo 
een man met een aangehore 
hersenafwijking zeventiendui-, 
zend gulden afhandig. In 1984. 
oordeelde de Sektencommissie' 
uitrde Tweede Kamer dat Scien.: 
tology met het gebruik van de' 
beruchte E-meter (een soort Jeu-: 
gendetector) 'belangrijke grond-' 
rechten' aantast. Mede dankzij 
de ruime opvattingen over gods
dienstvrijheid die in Nederland 
heersen, is Scientology hier ech
ter nog nooit in zulke grote pro-: 
biemen gekomen als in het bui
tenland het geval {s geweest. 

Traditioneel werft de sekte in 
· Nederland door mensen op 
straat, bij voorkeur in de omge-: 
ving van het hoofdkantoor aan' 
de Nieuwezijds Voorburgwal in: 
Amsterdam. een 'gratis persoon~ 
lijkheidstest' aan te bieden. Uit 
die test blijkt onveranderlijk dat 
betrokkene er zeer ernstig aa~ 
toe is, en dat dringend 'persoonsJ 
training' gewenst is, te beginnen: 
met 'communicatie-oefeningen'. 

Nadat de naam Scientology zo
danig besmet was geraakt dat in' 
het ronselen met de 'gratis per-: 
soonlijkheidstest' de klad was ge-' 
komen, werd in 1985 ar het 'af-

1 kickcentrum' Narcanon opge
richt. t~n is nu k~nnelijk de eigen-I 
tijdse weg van de management-• · 
consultancy ingeslagen. · · I 

Het fenomeen van de persoon
lijkheidstest (voigensschattingenj 
gebruikt maar liefst vijftig pro-

1 cent van de bedrijven in Groot
Brittannië dergelijke tests bij de: 
beoordeling van sollicitanten en· 
personeel) werd twee weken ge-i 
leden in het weekblad lnterme-: 
diair nog onomwonden omschre-; 
ven als 'wiskundig drijfzand'. j 

Als Silhouet Management Con
sultants een zoveelste dekmantel 
_is van Scientology, dan is drijf-' 
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zand echter nog een tamelijk 
milde omschrijving van de Ox-, 
ford Capacity Analysis, waarvan 
binnen de testbranche overigens 
niemand ooit heeft gehoord. In' 
dat gevalleveren werkgevers sol-· 
Heitanten en werknemers over 
aan een omstreden sekte zonder' 
zich daar bewust van te zijn.i 
want Scientology komt in de Sil-' 
houet-brochure nergens voor. I 

Bovendien heeft Silhouet er 
dan belang bij ,Je Oxford Capaci-' 
ty Analysis in het nadeel van sol· 
Heitanten en werknemers te la
ten uitvallen: alleen dan immers.· 
kan worden geadviseerd peper
dure communicatiecursussen op 
de Brug naar Clear te gaan vol·, 
gen. - ! 

De enige manier om er achter te 
komen of Silhouet daadwerke_lijk 
een nieuwe fuik is van Scientolo
gy. is de OCA te ondergaan en 
dan te kijken wat de management
consultants adviseren. De verslag- · 
gever besluit zich derhalve - on
der de naam van een werknemer 
van G & B - aan te melden bij 
Silhouet. 

De OCA blijkt te bestaan uit 
een lijst van tweehonderd vra
gen die zo op het oog in niets 
verschilt van de traditionele 'gra
tis persoonlijkheidstest' waar
mee in de-Amsterdamse binnen
stad wordt geleurd: 'Zit u vaak 
na te denken over de dood, ziek-' 
te, pijn, en verdriet?', 'Komt het. 
leven u nogal vaag en onwerke-· 
lijk over?;. eri'lijktîîet leven u 
de moeite waard?' Daarop kan 
slechts met ja, weet niet. of nee 
worden geantwoord - 'Zet een 
kruisje in het juiste hokje'. 

Zonder verder op de vragen te. 
letten wordt de vragenlijst inge-; 
vuld als betrof het de toto, van 
G & B naar Silhouet gefaxt. en 
inderdaad: binnen 24 uur faxt 
Silhouet een 'testprofi~l' (een on
doorgrondelijke grafiek) met toe
lichting terug. I 

Zoals te verwachten was. blijkt' 
het de diagnose te zijn van een 
ongeneeslijk zieke die in de ter
minale fase verkeert. 'Boven
staand testprofiel toont een per-



soon die het niet zo gemakkelijk 
heeft in zijn leven.' aldus de toe- · 
lichting. 'Het feit dat bijna alle ' 
punten onder de 0-lijn liggen 
geeft aan dat hij weinig weer
standsvermogen (meer) heeft om, 
zich staande te houden in het 
leven. Dit zal misschien niet on
middellijk zichtbaar zijn, omdat 
punt D (zekerheid) zijn hoogste 
punt is. Niettemin is hij in feite 
toch vrij onzeker. Bovendien ge
ven de lage A-B-C aan dat hij zeer 
gespannen is en problemen 
hr~' ·Zijn aandacht is vaak naar' 
bil. .~gericht en hij zal dan een 
afwezigt.>, Vt.>rstrooide indruk ma
ken. Hij laat vaak de dingen op. 
zich afkomen. Waarschijnlijk 
medt.> door de· lage A-B-C is zijn 
energieniveau heel laag en be
schikt hij over weinig daad
kracht. Verder tont.>n de lage G. 
tlm H dat hij eigenlijk liever op' 
zichzelf is en het moeilijk vindt 
om in echte communicatie met 
anderen te zijn.' 

Conclusie -jawel: 'Deze per-' 
soon heeft dringend persoons
training nodig om hem te helpen 
zijn bekwaamheden weer terug' 
te winnen.' I 
Spreek1,1ur . 
Afgelopen maandag diende de' 
verslaggever zich dan ook te mel
den op het spreekuur van 'test-; 
evaluator' Manuel Nugteren in 
~, ' ~:\"d van Silhouet aan de~ 
Stlo, .· iaderskade. Een smette-\ 
loos ingericht kantoorpand met 
hoogpolig tapijt en veel modernej 
kunst. In Nugterens spreekka
mer prijken de Evaluator's Know-1 
How Chart (by L. Ron Hubbard} eri

1 The Conditions Fonnulas (by L. Ron; 
Hubbard} aan de muur. Om be-l 
zoekers er nog eens van te door-

1 dringen hoe hard zij hulp nodig 
hebben, staat in de kamer een; 
flap-over opgesteld waarop met; 
viltstift de ontwikkeling is gevi1 
sualiseerd die zoals algemeen be-J 
kend van 'woede en conservatis 
me' leidt tot 'apathie, dood'. I 

Nugteren gaat zitten, slaat eeni 
mapje open waar hij het onder
havige 'testprofiel' uit te voor-I 
schijn haalt, en trekt vervolgens

1 een bedenkelijk gezicht. Enfin, 
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de verslaggever had zelf ook al 
gezien dat het hopeloos mis is.' 
Maar er is nog een kans op red
ding, aldus Nugteren. als hij te
gen betaling van negenduizend 
gulden een drietal cursussen; 
volgt onder leiding van supervisor

1 Nellie Hopstaken, te beginnen 
met een driedaagse 'communica.l 
tiecursus' à drieduizend gulden.j 

Prijzig, moet Nugteren toege-
1 

ven. "Maar je moet het zo zien: 1 
als je een bedrijf helemaal moet, 
reorganiseren, ben je veel meer; 
kwijt. Bovendien is het gebruike-. 
lijk dat ~e kosten door de bedrij- ' 
ven worden betaald, want die 
kunnen dat weer aftrekken van' 
de belasting." 1 
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Scientology-Technologie 
«in jedem Geschäft der Welt» 

Der Scicntology-Ködertest wird breit vermarktct 

Scientologen dräng-cn immer mchr in die Geschäftswclt und opcriercn mit 
den knaUharten l'rinzipicn ihres Gründers Ron Hubbard. Ahnung-slosen 
l'crsonalchefs wird der gleichc Persiinlichkeitstest vcrkauft, wie ihn Scicn
tohJ!,'Y-Zentrcn zum IWdcrn neucr Kirchenmitg-lieder verwenden. i\usser
dcm dienen slch Scicntologcn als Cunsulting-.Spezialisten in zahlrelchcn 
Bctrichcn an. Dass dahintcr Scientologen stccken, erfallren viclc Bctricbc 
erst, wcnn ~ie den Vcrtrag bcrcits untcrschricben habcn. Das Weltinstitut 
für ScientoiOf,'Y-Lnternehmen hal sich zum Ziel gcsctzt, bei allen Geschäf
ten auf der Welt die Scientolo!.,'y-Technologie cinzuführcn. 

• VON HUGO STAMM 

Susi T. sirebt gutt~r Dinge dcm /.ürchcr 
llauplb:cltmhor zu. Die Stelle als Dirck
lionssekrctärin schcinl ihr sicher zu sr.in. 
Ihr müglic!Jer :t.ukünrtigtT Chef \·•-iar IJe
geistcrl. dass ihre Pcrsünlichkeits:1Jl<l· 
lyse so gule Wcrle erbraclilc. Obcn auf 
lier Rolltreppe beim Shopvillc angr.:kom
mcn. sireekt ihr ein junger 1\Iann ein 
Traktiitchcn entgcgen. auf dcm das Por
lr~it von Einstein prangt. Su~i T. schWgt 
CS im /,ug auf und [;ihrt Zllsammcn: «Das 
sind ja Uie gleiellen 200 Fragen, die icll 
beim Analysetest hei der Bcw(:rbun~ 
ausfüllcn mus s tc,\. f~iJn·t (~s illr durch den 
Kopf. Sic sucht die Adresse auf Jun 
Traktat. Dianctik-Bcratung, heisst es da. 
Dabinter steeken doch die Scicntologcn, 
erinnert sic sich. Oh ct, ... a der Chef cin 
Scierl!ologc is!'? Oder die g:anzc Firma 
scîcnlulogisch strukturit·rt? Deprimiert 
lclmt sie si eh zurück, die l·'rcudc auf den 
fraumjo!J i st verflogen. 

Ominöscr Test 
Sic hal Angst, d;Jss die D<Hcn in Scicn-

1 ologcn-Hiinde gerat en könntcn. Zu 
Hausc rufl sie die Pcrsona!cl!cfin ~l!l. Den 
Test hHbe sic von Ucr Vullz Consulting 
und [>arlner. die in Eg1~ resiUiert. Susi T. 
wird bt"ruhigt. Voltz kcnnc ihrcn Namen 
nicht. nWir hallen kcinc Almung, dass es 
der g:!eiche Tesl is!, den Jic Sdcntolog:cn 
benutzen~>, sagte die Pcrsonalchefin des 
mittelg:rossen /.Urclwr Untt~rnehmens 

gcgcnübcr dem TA. ((\\.'ir hahen nichts 
rnlt Scientology am Hut und können uns 
auch nicht !eisten. mil lier Kirchc in Ver
!Jindung gebracht zu werden. Scl!Jslvcr
s!iindlich urbeiten wir nicht mehr mit 
dem Test''· meintc die l'ersonalchditL 

Voltz ist cincr von rund 200 Sdw.,·eizcr 
Scicntologen. die cinc rirma besilzcn 
mlcr leiteo. Aw:h er isl cin trcut:r ./üng{'f 
des Scktcng:ründcrs I luhbanl. abcr nur 
ein Passivmitglied. wie Scientology 
Sprechcr .Jürg Slettier bl'lont. Vide Gc
;;<.:hüftsführer sim! !'vlitglicd heim \Vc!t
inslitul rur Scicntology-Unlemehmcn 
(\VISE). \V as dieses Instil ut will. schrcibt 
es in den FUhrungsrichtlinicn: «Hub
bards mlministrative Technologie in jc
dcm (jeschart Uer V./ell in vollen Ge
brauch bringen.» Dabei erinnern sie sich 
an die Wortedes Scientology-Ci-ri.inders. 
der ihtH~n einblcul: ((Frolwrn Sic, ega! 
wie. Uie Schlüsselpositioncn. Die Posi
lion ... als Pcrsonakhd ciner Firma. 
als Sckrctiirin des Dircl~tors. Der 
Direi-l:tor ciner (iesellsclwn. der kein 
Scientulugy-Zcrtifika! besilz.t, winlei nes 
rages scheitem ... Die r:abriken, die 
Zcnlrcn des Handels. die c;emeindcn. das 
sind Ortc, wo wir <lusgchildclc Sc:ientolo
gcn IJ<ÜJcn wollen." lJieser Amveisung im 
Bdclllston ver::;uchen immer mehr Scien
tollJg:en nachzulcbcn. 

Volt;. vcrkaufl den glcicilr.n Test rür 
tcur·es Cicld. mit dem Scicntologcn <tuf 
der Strassc ncl.c Mitglic(Jcr ködern. tm 
Scientology-:l.cutrum ist der Test gratis, 
Vol\:t_ vcrlangt Îlll Fünfcrpal\ct liOO Fran
ken pru Tesl. .')0 Tests kosten üher LU 000 
Franken. :"v1it der urnstrittci!Cil Pscutlo· 
Kirclie !whe sein (ieschMl nichls zu tun. 
beilauplet Vollz. Sich('r ist a!lerdirtg-s, 
tlass er mil Vorliche Scienlulog~n t'in· 
stelll. In ciner Scientology-Zeilschrift 
suchtP er in eincm ln . .,erat hochtrainieriP 

SdentuioMcn als MilarbeitP.r. Diese müs~ 
~en umindcslcns clcar. mindestens 
J<lasse 0 Auditor, Absolvcnt des SP/PTS· 
l<ursr.s)) sein. (Diese Begrille bezeiclmen 
Ausbi!dungssturcn bei ~cientology.) Als 
\'v't'itcrc BeLiingung v.:ird "cin gründliches 
\'('rsUindnis von Teil eins tle.s Buchcs 
'\Vissenschart des Ühcrlcbens) von L. 
Ron Hubb;:rrd), verlangt. 

Verbindungzu U-Man? 
Vo!tz Consulting trilt auch unter der 

l~czeicllnung: {<Busincss+l'rofïl•> auf und 
hal mehrcrc Büros inr H.aum Zürich und 
Hasel. \Veiterc Filialen sind in Bern, im 
Raum l.uzern.'Zug sowic Ba<.len geplant. 
L:rsprünglich hestritt der Firmeninhabcr 
je de Verbindung zur Firma U-Man, die in 
Eurupa einc ganze 1\etle vonTestfinnen 
untcrhiilt. Voltz wörtlich zum TA: 
•(Wunle lhnen gcgenüber von irgcmlwcl
chcr Scitc behauptet. •vir scîcn LiLcnz
nellmer der Firma U-Man und benutzien 
deren Test? \Vcnn ja, \Ver VE~rbrcîtct diese 
Unwahrheit:" Als der TA Volt7. eincn U
Man+rageiJOgcn aus seiner Firma vor
lcgte, antwortclc er: '<\Vir arhcilcten vor 
cînig;en .Jahrcn w~i!l!"end eines kurzcn 
/.f•i!r;lutnes mit der Virma LLl'.ilan. lwen
detl:n dicsc Kooperation abeL>;. 

r-...lit dcrn gleidien aus dcm .Jahr IHS~ 
stammenden Test arbcitct auch die Firma 
TCY1 Tschuppcrt (uTr;-]ining und CDnsul
ting für cffîzicntcs Management\') in Fül
lim;dorr. die den Fragebogen Persona!
](arriercbo~en ncnnl. Tsclluppert arlwi
let wcsentlich günstiger als Voltz. im 
Flinfcrblock zalilt der Kunde nur gut die 
lliilfle, niimlich 320 Franken (Nov. l!IDO). 

U-Man i st in g-anz Europa tätig 
Die ~rth.'ile I< el!(! von Tcsl·hrmen liiuft 

tnlt(~r ch~m ,~amen U-Man lntcrnational. 
Sie ist in ganz Europa Wtig uml halte f"rü-

Anti<ptiet·ter Test 
Dr.r Persünlichkeitstest i st bestenraUs 
ein nostalgischcs Helikt aus den Ur
ZE~iten der Psychologie. f·:r slammt 
aus dcm Jahr l~J.S!l und ist von eincr 
Sdcntulogin entwiekelt \Vorden. J)a 
er iedoch vom Scicntolo)l;y-Gründn 
H.o;1 I lubhard ahgescg:net worden ist. 
behandeln ihn Scientologen wie ein 
unvcrgänglicbes \Verk und benutzen 
ihn. um n~uc Anhünger ï'.U werbcn. 
Aur Tests spezialisierle Jlsychologt!ll 
llaben aher besli'nfalls cin müdes Ui· 
cllcln für den hoffnungslo.'i veraltden 
F1·agebogen übrig. Ein Müslerchen: 
{,:~ind Sic ein lang . .,amer Lsser'h> W!~r
den Slcllcnbcwerl•er O(.kr Kadcrnach
wuctJslculc el\\'a gcfragl. Oder: "\Vird 
!!Jrc Mcinung dadurcl1 beeinflusst, 
ddSS Sic Dingc VOI\I sumdpunkt lhrer 
l~rziehung. Ihrcr Erfa!Jrung odcr 
l!d·cs Bcrufes hclrachtcre),/«Voraus
)..!;esclï'.l, llie Lntremung w[irc nicht zu 
gross. würdcn SiP trotzdem lieher 
faliren als gehcn?>)/HSind pt:rsünJic!Je 
Interessen ausserstandc, Sic vun ver
nlinftigcn EntsdJciUcn <dJ:t.uhaltcn'?>>l 
.. sint! Sic sich irgcndwelclier AnJ{e
wolwheitetl bewusst. wil' sich an den 
Haaren. <Hl :-Jasc. den Ohren zu zup
ff'n odcr so ct was ühnliclles?n. (st u_) 

Ein Symbol für Scientologen: Rakete 
zum Erfolg. (Aus der 

Scientology-Zeitschrift «Advance>>) 

her den llauplsilz in der Sc!Jweiz. Hcule 
operiert lJ-t\1an Inlernational von Schwc
dcn aus. Die Haupt!Ïii<de in der Schweiz 
füilrl Peter Molnar in Bvlnay V IJ. der la ut 
der Scientology-Zeit"chrii't ((t\ctivilyu 
vom Oktober 19!HJ !.citer eines Chnrler-
1\omitces des \Vcltinstituts dPr Scicnto
!og;y-Untcmehmen (\VISE) isl. Eine wei
tere U-f\:l<Jn-hliale helïrah:t siclt itl Cil
morinoTJ. 

Au eh in der Schwciz 
potente Kunden 

U-Man lwt bercit.o:.; ein paar potPnle 
l{undcn all l,and gezog;en. ])arunter rin
den sicil l.ehcnsmittel-(Jrossverteiler, 
cinc der grössten Schwcizer Banh.cn. ein 
g:rosscs Mülwlgesch;W UIH.i zwei Aulo
miclfirmen. Es hamldt sich um Untcr
twhmcn mit zahlrcichcn Filialen. Am 
llauplsilz wissen di~ Personakhcfs 
nichL-; vom \.I-Man-Test. Offensichtlich 
)!:Îh! es cinzelnc Filia/Jcitcr. die den Fra
gehogen henulzt halwiL Df'r Personal
dwr einer dieser Grosslïrnwn vcr
srhich:tP Pin Rundschreiben an die Fili<l· 
!en. in dem er vor Jen Testfinnen w<1rntc. 
Zum TA mcinte er: «Die Tc~;tanlage is! 
vülliger Unsirtn. lch wünlc es mir als 
Stcllenbe\vcrber nie gefallen lassen, ihn 
ausn1rüllen.\) 

In Europa llr.stelwn über 20 U-Man-l·i
Jialen. l.aut «Die /.eil" i st es eine Tochll'l 
des \Vcllinstituls für Scientology·-Unh~r-

1 tH.>iHllt'Jl. Danach müssen die Filial('tJ 
-1() 000 Franken l.in;.cnzgebUhrr.n an die 
Zenitale ablidern. im ersten ./alir mitlll~
s1Pns 700 Tests vcrl\aurcn, im zv-.:eilen 
1200. Ausserllem müssen sîe IO'.'i der 
Brullocinnalnnen an die Zentrale und w·; 
an WIS!·: al>licfem Bisher sol! bE'i 
lSO 000 Stcllenlwwt•rbcm dL't l'cst angr~
Wl'tHlt'! word(' IJ s0in. 



( I 

! 

KORPS RIJKSPOLITIE 

DISTRICT ZEELAND 

Justitiële Dienst 

sectie: D I R 

Onderwerp DIANETlOS-centrum Walchereno 

afschrift 

aan: BVD 

dd. 30.07-91 

rapp. 

'Aan de hand van publicaties in het Advertentieblad "Vlissinger" 

bleek dat er een "Dianetics-centrum zal worden gevestigd te 

Oestkapelle • (bijgevoegd) 

~~a~~seti§\toO; '1i~Stiging van een 
Dianetics-centrum op Walcheren 
Het Dianaticscentrum Amster
dam heeft plannen om zich op 
korte termijn met een dependan
ce op Walcheren te vestigen. Het 
centrum op Walcheren zal onder 
leiding komen te staan van Adri 
Witte uit Oostkapelle. 
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" Adri \.M'tte uit Oostkanell~. 

·alle gevàllen algeméen aanvaard. · 
Dianetics gaat echter uit van een 
andere benadering en wel dat de 
persoon in kwestie in het verle
den iets heeft meegemaakt 
waarbij sprake was van vocht en 
pijn." 

Dia'netics wil beogen de pijn op 
te lossen door het bewuste voor
val op te sporen, het opnieuw te 
beleven en te verwerken en daar
door de pijnoorzaken weg te ne
men. Niet alleen lichaamspijnen, 
maar ook talloze door de geest 
veroor1.aakte kwalen worden 
door deze theorie verklaard. De 

grondlegger van deze theorie is 
de .Amerikaanse filosoof I. Ra" 

·. Hubbard die er in 1950 een boek 
over heeft geschreven waarvan a' 
zo'n 700 miljoen exemplaren zijn 
verkocht. 
In het op te zetten centrum zullen 
wekelijks sessies worden gehou
den met een lezing over een be
paald · gedeelte · van de 
dianetics-gedachte. Ook zal er de 
mogelijkheid bestaan om een 
persoonlijkheidstest af te leggen. 
Alle inlichtingen over dianetics 
zijn te verkrijgen bij Adri Witte, 
Vronesteijn 27, 4356 AC Oost
kapelle, tél.nr.: 0118873287. 



Grote concerns testen 
met Scientology~proef 

straat de kerk binnen te lokken. 
Onderaan de test staat ook in 

AMSTERDAM - Grote con- . kleine letters 'copyright LRH'. 
cems als de RiibOINmk en een verwijzing naar L Ron Hub
dè 'T~h_.fScbë · f1Dttt"1)1lj- bard. de oprichter van Scientolo-

k ~~;;;;;;-.;;.;.;, ··h·· · gy U-MAN noemt de naam Scien-

door BART MIDDELBURG maken. Ook Silhouet noemt te
genover bedrijven niet de naam 
Scientology. en verzwijgt even· 
eens dat de OCA de Scientology
test is. 

U-MAN (uit te spreken als hu· 
man. ·menselijk') werkt in grote 
lijnen op dezelfde manier als Sil· 
houet. zij het dat de 'persoonlijk· 
heidstest' niet OCA. maar 'U-test' 
wordt genoemd. U-MAN heeft 
vestigingen in alle Europese lan
den. en wordt wel de succesvolste 
poot van het World Institute of 
Scientology Enterprises (WISEl 
genoemd. 

n~=~~m':t= to~?gy echter niet tegenover be· 

bi eD
. . . . . dnJven. 

oot te st en ~ de ~m- Erkende. bij het Nederlands In
streden "persoonli)khetds- stituut van Psychologen aange· 
test' van de ·~ sloten testbureaus noemen de 
Kerk. 'testanalyses' van Scientology 

Beide conceJ'DS ~ten personeel 
testen door net b'!lfeau voor 'ma
nagement en consultancy· U
MAN in Bilthoven. De test van U
MAN (een lijst van tweehonderd 
vragen) is niets anders dan de 
'r- •is persoonlijkheidstest' 

:mee Scientology al jaren 
'pHJbeert voorbijgangers op 

/ 
' ..,' ( " ' / ·: 

'pure fantasie'. Personeelschef j . 
Leppen van de Technische Unie 
(elfhonderd · werknemers) noemt 
het daarentegen 'wel lekker mak
kelijk' dat bij U-MAN alleen maar 
de test hoeft te worden ingevuld 
en doorgefaxt. en binnen 24 uur 
het resultaat bekend is. "Sollici· 
tanten hoeven dan niet helemaal 
naar ons hoofdkantoor in Amstel· 
veen te komen, maar kunnen vol· 
staan met het invullen van de U· 
test op een van onze vestigin
gen." 

De Rabobank laat zeker een 
keer per week een werknemer 
door U-MAN testen. Kosten per 
test: rond de achthonderd gul
den. "Mijn ervaringen zijn heel 
positief." zegt Rabo-personeels· 
chef V. Kerkhoff. "~ prikleen 
soms recht in de roos: 
Laconiek 

Dezelfde test wordt gebruikt · Kerkhoff reageert laconiek op de 
door Silhouet Management Con- mededeling dat de 'U-test' in wer· 
sultants in Amsterdam. dat een keiijkbeid de Scientology-test is. 
maand geleden al in deze krant "Ach. als u mij zou vragen of wij 
werd ontmaskerd als de zoveelste als Rabobank kredieten geven 
fuik van de sekte. Silhouet bena· aan Irak. dan zou ik ook zeggen: 
dert bedrijven met het voorstel dat is mijn vakgebied niet. Het is 
werknemers en sollicitanten de mijn taak helemaal niet om uit te 
'Oxford Capacity Analysis' tOCAI zoeken of zo'n instituut ook nog 
te laten ondergaan. Uit die test andere belangen of achtergron· 
blijkt steevast dat de kandidaat den heeft. Mijn taak is te zorgen 
voor duizenden guldens 'per· voor een kwalitatief goed loop
soonstraining· bij Silhouet moet baan beleid." 
volgen. wil hij of zij ooit carrière 

Winst Borsumij 
licht omho.og 

DEN HAAG; dinsdag 
Bet handelsconcern Dorsu

mij w~.hry heeft vorig jaar bij 
een vnJWel onveranderde om
zet van I 2139 miljoen het net
toresultaat met 4 procent zien 
stijgen tot 1 36,5 miljoen. . · 

Deze relatief geringe stijging 
was voornamelijk het gevolg 
van buitengewone lasten van 
I 4,7 miljoen tegenover buiten
gewone baten van 1 0,8 miljoen 
in 1989, een financieringslast 
die I 3,5 miljoen hoger was en 
een hogere belastingdruk van 
I 19,1 miljoen (v.j. 1 13,5 mil
joen). Dit heeft de onderne
minggisteren bekendgemaakt. 

Het bedrijfsresultaat steeg 
met bijna 20 procent tot J98 
miljoen. De winst per aartdeel 
steeg van I 8,67 tot 1 8.85. 
Voorgesteld wordt een divi
dend te betalen van 13,60 (v.j. 
I 3,50), naar keuze geheel in 
contanten dan wel 1 2 in con
tanten plus onveranderd 1 2 in 
aandelen. 

Onder normale omstandig
heden zou het bestuur voor 
1991 een tenminste gelijke 
winst per aandeel in het voor
uitzicht stellen, maar gezien de 
huidige onzekere politieke en 
economische omstandigheden 
wordt er nu geen verwachting 
uitgesproken. 

Maar naast Silhouet is er ook nog U
MAN Nederland bv in Bilthoven, onder 

1 de directie van Robert ~ylaert en de 
Zwitserse Catharina Bollen. U-MAN Inter· 

national=1~~b·--~~ 
in.alle Jan-

U-MAN Nederland werd in 1988 opge· 
richt en werkte aanvankelijk ook wel 
onder .te naam Man.ment· ~ Bedrijfs
consultancy Bilthoven bv. De Hubbard
bv. kan inniiddt!ls bogen op een ihdruk
wekkende klantenkring. De centrale 
dienst personeel van het hoofdkantoor 
van de Raboöank in Utrecht doet al een 
jaar zaken met U-MAN. Zeker één keer 
per week laat de Rabobank een werkne
mer testen door U-MAN. zo·n test kost 
rond de achthonderd gulden. 

in heel Nederland hebben en dus ook 
sollicitanten uit het hele land krijgen . Die 
hoeven dan niet helemaal naar :\mst~l 
veen te komen. maar kunnen -.olstaan 
met het invullen van de U-test op een van 
onze nevenvestigingen." In contacten 
met het bedrijfsleven laat U-MAN zich er 
daarnaast op voorstaan ook voor Fokker. 
~ en tal van kleinere concefris-te 
testen. 

volgt in grote 
als Silhouet en daarbij ook 
zelfde Scientology·pcrsoontijkheidstest. 
zij hrt dat die niet OlilfOrd Cápadty Ana
lysiS wordt genoemd. maar 'U-test' . 

U-MAN lnternatlcm'3f''~:~;nlt!t e~n 
licentiestelsel dat er ·voornamëllj1c op 
necr~omtdat.perjaar eenminimum aan· 
tal U-tests. moet worden verkoc:ht. Van de 
bruto inkomsten moeten de lic:cntichou· 
ders tien procent afdragen aan U-MAN 
International in Stockholm. dat weer at: 
draa1.'t .aan \VISE. 

Ook het hoofdkantoor van de Techni
sche Unie in Amstelveen - een con(.·crn 
m~t elfhonderd werknemers in heel Ne· 
derland - is sinds twee maanden vaste 
klant. '"Ik sch;tt Jat wc nu een keer of 
vijftien van U-MAN gebruik hebben ge· 
maakt." zegt personeelschef J. Leppen 
van de Unie. "Mensen vullen die test in. 
de computer. spuubrt een );rafiek uit en 
een dag later hebjc de uitslag al. Het is zo 
lekker makkelijk. omdat we vestigingen 

POJ'Iool 20/<-i/9 t 
(~ü_g~) 

En perseneels 
chef V. Kerkhoff van het hoofdkantaal 
van de Rabobank: "Het is mijn taak ooi-" 
helemaal niet om uit te zoeken of zo· r 
instituut ook nog andere belangen of ach 
tergronden heeft." 
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U kunt zelfvertrouwen verkrijg,en 

door uzelf beter te kennen 
I 

Uw persoonlijkheid 
wordt onthuld op deze 
wetenschappelijke 
grafiek 

Ontdek uw werkelijke 
vermogens en waarom 
mensen u mogen 

Rc•nllub<wdl.it>rory 

Word zeker van uw 
sterke punten 

en doe 
uw voordeel ermee 

vind voor uzelf uit 
welke gebieden 
u tegenhouden 



Lees Di anctics en kom te weten I 

1 hoe u negatieve gevoelens weg 
kunt halen d1e veroorzaakt 

I worden door het ondcrbe\\'Uste
of reäctieve verstand. Dit ge
deelte van het vcrstand is de 

'

oorzaak van mv diepst
ge~'Olielde angsten, compulsies 
en gebrek aan 
zelfvcrtrou- """'~ ·~-- ... ~ K ... 

\Ven. 

Het doel van 
Dianetics '· 
"help-u-zelf'' 

technieken is 
de staat van 
CLEAR 
een gelukkig, zelfverzekerd r'"' ""''' ""·· , .. onder controle heeft. 
Ontdek hoc u de staat van 
CLEAR kunt bere1ken en Dian-
etics kunt aanwenden om \Ver-
keiijk uzelf te zijn. 

1 
Leer boe uzelf de stmlt van 

i CLEAR kan bereiken. 

, , Lees Dianetics door L. Ron 

I ~cubbmd -. het handbock voor Lt mensehjk verstand. 

Hoc te bestellen? 
Vul de strook rechtsonder in (nmnn 
en adres bove11 het al of u iet ir1gc
vulde antwoordformulier). 
KJ1ip deze bladzijde af langs de 
stippellijn en stuurdeze op naar het 
biemaast vermelde adres of bel 
020 - 620 93 17 622 61 01 

' 

11FT ANHVOORDFOR~lLL!H{ VOOR Dë SlA\LlAARD "OXFORD C.W-/UllA:VA LYS/S' '' 

NAAr-.t 

STRAAT 

POS TC. ... STAD ... 

DATUM .. ..... LEEFTIJD .. SFX .. 

HEROLP .TEl 

···, •d,· .• .tl''' 

+M- + M - + M - + M - + M-
0 
0 
0 

' 0 
5. 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

10 0 0 

11. 

" 13 

" 15. 

"· " 18. 

" 20. 

21. 

" 23. 

" " 
26. 
27 
28. 
29. 
30 

" 32. 

" " 35 

36. 

" 38. 

" "· 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
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" 0 0 81. ," '" " 0 0 "· 122. 162. 

" 0 0 83. "' '" .. 0 0 "'· '" "' " 0 0 85 '" '" 
" " 0 0 
47 87. 0 0 "' '" 48 88 0 0 '" 168. 
49 89 0 0 '"' '" 50 " 0 0 '" 170. 

5L 0 0 " 0 "' 0 0 "' " 0 0 92. 0 '" 0 0 "' " 0 0 " 0 '" 0 0 "' " 0 0 "· 0 '" 0 174. 
55 0 0 " 0 0 

" 0 " '" 176. 

" 0 " "' "' 56. 0 " '" 178. 

" 0 99 139. '" 60. 0 •ao. 

6L 0 0 '" 0 141. 0 

" 0 0 '" 0 "' 0 '" 63 0 0 '" 0 143. 0 '" " 0 0 '" 0 . .. 0 "'· 65 0 0 105. 0 '" 0 

66 0 '" '"'· 67. 0 '" '" 187. 

" 0 '" '" 188. 
69 0 "' '" 189. 
70. 0 150. .90. 

"- 0 
72. 0 "' '" 192. 
73 0 '" 153. '" " 0 "' 154. 194. 
75 0 '" 155. 195. 

76. 0 '" 0 
77 0 "' '" 0 197. 
78. 0 "' '" 0 '" 79 0 '" '" 0 "'· 80. 0 "'· 0 200 

Stuur me a.u.b ........... exempla(ren)ar van het boek: 
Dianetics: de nieuwe "'·etenschap over geestelijke 
gezondheid van L. Ron Hubbard à f 24,90 per boek. 
Naam en adres in te vullen bovenaan deze bladzijde. 

HUBBARD TRAINING CENTRUM: 
Nieuwezijds Voorburgn·al271 1012 RL Amsterdam 

0 
0 
c 
0 
0 



Modieuze religie stelt vreemde eisen 

DOCHfll 
VAN ILVIS 
PIISLIY 
MOISf 
LIJDIN 
fiJDINS 
IIVALLING 

Lisa Marie Presley en haar man Danny Keough 
kregen een zoontje. 

Lisa Marie, de 25-jarige dochter van Elvis 
Presley, is aanhanger van de Scientology 

Church, een spraakmakende Amerikaanse 
sekte die vooral bij de allerrijksten in de 

mode is. Dat zij heel wat voor haar geloof 
overheeft, bleek wel tijdens de geboorte van 

haar tweede kindje ... 

Op jonge leeftijd be
hoorde zij in eén klap 
tot de rijkste vrouwen 
van Amerika; Usa 
Marie Presley, de 
dochter van 'The King 
of Rock 'n Roll' EMs. 
Eénderde van haar in
komen staat zij echter 
af aan de zogenaam
de Scientology 
Church, een sekte die 
vooral de laatste jaren 
steeds populairder 
wordt onder beroem
de en rijke Amerika
nen. Ook Lisa's moe
der Priscilla, en Tom 
Cruise en zijn vrouw 
Nicole Kidman zijn 
aanhangers van dit ge
loof. Het is echter een 
religie die wel wat 
vreemde eisen stelt 
aan haar aanhangers. 
Usa Marie moest van
wege haar geloof de 
bevalling in complete 

stitte ondergaan. In de 
Scientology Church 
gaat men er namelijk 
van uit dat het niet 
goed is voor het gees
telijk evenwicht van de 
baby als een moeder 
schreeuwt tijdens de 
bevalling. Usa, die drie 
jaar geleden al het le
ven schonk aan haar 
dochtertje Daniëlle, 
moest 10 uur in stitte 
lijden. In plaats van te 
schreeuwen, klauwde 
zij zich wanhopig vast 
aan haar man Danny 
Keough. Uiteindelijk 
werd hun zoonije Ben
jamin geboren. Usa 
Marie: "Ik heb begre
pen dat het trauma
tisch voor een baby 
kan zijn om met ge
schreeuw ter wereld 
gebracht te worden. 
Het is daarom uiterma
te belangrijk dat de be-

valling in stitte plaats
vindt. Ik heb veel pijn 
gehad tijdens de beva~ 
ling, maar ik wil alleen 
het beste voor mijn 
baby." 
Niks is dan ook be
langrijker voor Usa 
Marie dan haar rol als 
moeder. "Ik heb wel 
een kindermeisje, 
maar dat is geen ex
cuus om mijn kinderen 
alleen te laten," zegt 
ze. 'Waar ik ook naar
toe ga, mijn kinderen 
gaan overal mee naar 
toe". Lisa Marie is he
lemaal in de ban van 
de Scientology 
Church. De erfgena
men van het EMs-land
goed Graceland ma
ken zich nu dan ook 
ernstige zorgen om de 
vele miljoenen die Lisa 
Marie afstaat aan 
'haar' kerk. C 
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Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Afdeling Relaties en Open Bronnen 

LEAD : In Nederland hoor je er de laatste tijd weinig meer over, maar 
in Duitsland regent het waarschuwingen tegen de handelaren in 
heil, verenigd in de Scientology-beweging. 

TEKST : Die is onderwerp van gesprek in politieke partijen en 
parlementen van deelstaten. De CDU besloot op haar jongste 
landelijke partijdag, scientologen uit haar midden te weren. 
Hetzelfde deed eerder de FDP in de regio Hamburg. De Senaat van 
Hamburg ontnam de beweging de status van vereniging. In de 
Landtag van Baden-Wurttemberg waren alle fracties het erover 
eens dat de club de gevaarlijkste sekte op Duitse bodem is. 
Duitslands meest gezaghebbende weekbladen, Die Zeit en Der 
Spiegel, beaamden het. En deze maand pakt ook Evangelische 
Kommentare in enkele artikelen uit tegen de sekte die "door 
haar totalitaire aanspraken een gevaar is geworden voor de 
politieke vrijheden en de democratie" . 
De Scientology-kerk, zoals ze zich zelf noemt, 
opereert in ruim dertig landen. In Duitsland heeft ze ongeveer 
30 000 leden (en naar schatting 200 000 overige fans), 
merendeels verspreid over zeven 'kerken' in grote steden en 
zestien zendingsposten. Volgens Evangelische Kommentare 
reeruteert ze hen vooral onder de dertigers tot vijftigers uit 
"de goed opgeleide, op succes georienteerde middenklasse" . Er 
zijn relatief veel ingenieurs en informatici bij. Onder .andere 
via managerscursussen probeert de sekte invloed te winnen in het 
bedrijfsleven. Maar ook parlementariers en journalisten, 
schoolleiders en politiefunctionarissen schijnen het afgelopen 
jaar voorwerp te zijn geweest van haar zendingsdrift. 
De Church of Scientology werd in de jaren vijftig 
gesticht door de Amerikaan Lafayette Ronald Hubbard ( 1911-1986). 
Hij preekte een geloof in reïncarnatie en verkondigde dat dit 
proces slechts bevredigend zou verlopen, als de mensen een door 
hem gebaand pad van geestelijke verlichting volgden. Langs deze 
weg kon de menselijke geest of ziel, door Hubbard thetan 
genoemd, zich allengs omhoog worstelen naar een toestand waarin 
deze thetan heer en meester is over materie, energie, ruimte en 
tijd en naar believen het lichaam kan verlaten. Als iedereen 
meedeed, zou de hele mensheid verlost worden van geestesziekten 
(een verschijnsel dat in Hubbards genootschap ruim wordt 

~----------------------------------------------------------------------------~ 
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bemeten) en alle daaruit voortkomende ellende, waaronder misdaad 
en oorlog. 
Dit vooruitzicht oogt aantrekkelijk, behalve voor brede sectoren 
van de journalistiek, maar om erin te geloven moet je wel eerst 
Hubbards filosofie omhelzen en je onderwerpen aan de huisregels 
van zijn club. Die filosofie omschrijft de theoloog Hartmut 
Hauser, saktoloog van het ministerie van onderwijs en cultuur in 
Baden-Wurttemberg, als een mengeling van oosterse idaeen en 
science-fiction. 
De huisregels veronderstellen kadaverdiscipline, de bereidheid 
om je "onvoorwaardelijk te onderwerpen aan andermans wil" . Een 
citaat uit Die Zeit, die er alleen een parallel voor kon vinden 
in George Orwells roman 1984, al lag een vergelijking met 
sommige organisaties uit de Duitse geschiedenis van deze eeuw 
toch tamelijk voor de hand. In de 'kerk' geldt een streng 
commando- en bewakingssysteem, vult dr. Wolfgang Behnk, 
saktoloog van de evangelische kerk in Beieren, aan. Bevel is er 
bevel. Daar zien onder andere de scientologische 
veiligheidsdiensten op toe, met aan het hoofd de in LosAngeles 
gevestigde 'inspecteur-generaal voor ethiek'. Onder ethiek 
verstaat de beweging de bestrijding van iedere vorm van verzet, 
zowel in eigen kring als daarbuiten. 
Hubbard zaliger kon in zijn uiteenzettingen over deze ethiek 
nogal agressief uit de hoek komen. Alle kritiek die hij als 
"destructief" ervoer, schreef hij toe aan "antisociale 
persoonlijkheden" die opgeborgen moesten worden, "zoals men 
tegenwoordig lijders aan pokken in quarantaine plaatst" . Ook 
beval hij tegenstanders aan, rekening te houden met aanslagen en 
brandstichting. Dr. Behnk is op het Duitse hoofdkwartier van de 
beweging gaan navragen, hoe hij zulke uitlatingen moest 
interpreteren. Van de perscheffin, Claudia Kauer, kreeg hij een 
antwoord dat hem als theoloog niet kan hebben verrast: het was 
allemaal metaforisch- zeg maar: als beeldspraak- bedoeld. 
Hubbard was ooit science-fictionschrijver geweest en zo iemand, 
suggereerde ze, maakte nu eenmaal gemakkelijk gebruik van 
beelden die je niet letterlijk moest nemen. 
Niet metaforisch bedoeld zijn de prijsopgaven die de Church of 
Scientology verstrekt aan wie zich tot haar 
aangetrokken voelen. Het honorarium voor "cursussen en andere 
vormen van dienstverlening varieert van honderden marken tot 
honderdduizenden" , weet Hauser. Volgens hem komt het niet 
zelden voor, dat cursisten zich tot over de oren in de schulden 
steken en zich zo helemaal uitleveren aan de naar macht en geld 
hongerende 'psychomultinational'. 
Fr au Ka u er kostte het 30 000 mark, zegt ze zelf, voordat ze het 
stadium had bereikt dat in de Scientology'kerk' met de 
term clear wordt aangeduid. Daar ging overigens wel elf jaar 
overheen. Als clear beschrijven de scientologen de geestelijke 
toestand van een adept, zelf ook wel Clear genoemd, in wiens 
geest de 'kerk' grote schoonmaak heeft gehouden, zonodig met 
behulp van enige apparatuur. 

~~--------------------------------------------------------------------------------~ 
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Maar dan begint de grote klus pas. Op weg naar de volledige 
vrijheid moet de Clear vijftien fasen doorlopen. Frau Kauer zit 
in fase VIl. Ze geldt daarmee als ver gevorderd, want verder dan 
fase VIII kan tot dusverre niemand komen. Dit zit 'm hierin dat 
de 'kerk' pas cursussen voor een bepaalde fase organiseert 
wanneer de vorige door een minimumaantal leden is bereikt. Het 
quanturn voor fase VIl was 750. Dat werd twee jaar geleden 
gehaald en toen is - bij een plechtigheid op het luxe vaartuig 
Freewind, dat zich in de Caribische wateren ophoudt -fase VIII 
vrijgegeven. 
Allemaalleuk en aardig, zal de lezer zeggen, maar hoe werkt 
zo'n sekte nou? Hoe krijgt ze het voor elkaar om mensen zo te 
manipuleren en uit te buiten dat "de kaalgeplukten zich nog in 
het verlies van hun veren verheugen ook" (zoals een deskundige 
zei op een hearing over Scientology, die eind vorig 
jaar door de Bondsdagcommissie 'voor vrouwen en jeugd' werd 
gehouden)? Daar kan Evangelische Kommentare geen antwoord op 
geven. Het is "nog steeds niet aan het licht gebracht" , moet 
Hauser vaststellen. En Behnk beschrijft, hoe hij bot ving toen 
hij woordvoerster Claudia Kauer inzage vroeg in de cursusstof 
die ze voor fase VIl had moeten doorwerken. Dat ging natuurlijk 
niet. Het betrof hier 'heilige' zaken, zei Frau Kauer, en 
bovendien zou Behnk er niets van snappen, omdat hij de vorige 
stadia niet had doorlopen. 
De Duitsers zouden hun reputatie geen eer aandoen, als ze met 
zulke argumenten genoegen namen. De regering van 
Baden-Wurttemberg heeft dan ook onlangs besloten, een 
wetenschappelijk onderzoek te financieren om na te laten gaan 
hoe de Scientology-club opereert en of ze mensen van 
hun wilsvrijheid berooft en hun psychische schade toebrengt. 
Evangelische Kommentare, Kreuz Verlag, Postfach 800669, 7000 
Stuttgart 80 (Vaihingen). 

~----------------------------------------------------------------------------~ 
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DATUM : 92/01/16 
UITG : TR 
PGNUM : 010 
ORG :SCIENTOLOGY 
CODE : 845 

Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Afdeling Relaties en Open Bronnen 

KOP : Franse politie doet inval in hoofdkwartier Scientology 
LEAD : PARIJS (AFP, AP) - De Franse politie heeft dertig aanhangers van 

de Scientologybeweging gearresteerd, omdat ze verdacht worden 
van oplichting. 

TEKST : 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 gulden) zijn ontfutseld door de beweging. 
De internatonale president van 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 Renseignements 
Generaux, beschuldigd van het onderscheppen van post, het 
afluisteren van telefoontjes, diefstal van documenten en andere 
ongerechtigheden. Jentzsch reageerde telefonisch vanuit het 
hoofdkwartier 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 werden negentien leden in 
staat van beschuldiging gesteld. Ze zouden zich niet alleen 
schuldig hebben gemaakt aan oplichting, maar ook illegaal 
medicijnen hebben verstrekt, wat de dood van een 
Scientologyaanhanger in Lyon zou hebben veroorzaakt. 
Scientology, in 1954 opgericht door de Amerikaan L. 
Ron Hubbard (overleden in 1986), beweert over de hele wereld zes 
miljoen aanhangers te hebben. Een Frans anti-sektencentrum 
daarentegen houdt het op 400 000, verspreid over dertig landen. 
Bekende aanhangers zijn de filmster John Travolta en de pianist 
Chick Corea. 
Filosofie 
De sekte zegt via een 'toegepaste religieuze filosofie', die 
doorgaans ongebruikte sectoren van de hersenen in actie brengt, 
te ijveren voor een wereld zonder misdaad en oorlog. Aan 
inwijding in haar geheimen zijn vaak hoge kosten verbonden. Een 
nieuweling moet er in Frankrijk zo'n 100 000 frank (ongeveer 35 
000 gulden) voor neertellen. 

~~----------------------------------------------------------------------------~ 
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DATUM : 92/08/12 
UITG : TR 
PGNUM : 010 
LAND : DUITSLAND 
TREFW : SCIENTOLOGY 
CODE : 845; 590 

Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Afdeling Relaties en Open Bronnen 

KOP : Duitse vakbeweging tegen overnameplannen Scientology . 
LEAD : BERLIJN, BONN (AFP, KNA)- De Westduitse vakbond DGB heeft zich 

gekeerd tegen pogingen van de Scientology-sekte om 
bedrijven in Oost-Duitsland te kopen. "Nadat ze jarenlang door 
de Stasi in de gaten zijn gehouden, willen de werknemers niet 
met spionagemethoden van deze sekte worden geconfronteerd," zei 
Chistiane Brenz, voorzitster van de afdeling Berlijn van de 
DGB. 

TEKST : In antwoord op vragen uit het parlement maakte de Duitse 
regering maandag bekend dat de ondernemer Gerhard Haag, lid van 
de Scientology-sekte, in mei het staalbedrijf Riesa in 
de gelijknamige plaats in Saksen had gekocht van de 
Treuhandanstalt, die staatsbedrijven in de voormalige DDR 
privatiseert. Nadat Haags lidmaatschap van de sekte bekend werd, 
is de koop voorlopig uitgesteld. Haag heeft ook zijn poging om 
Krupp Stahlbau in Berlijn te kopen, op de lange baan moeten 
schuiven. De regering heeft een onderzoek naar de handel en 
wandel van de sekte ingesteld. 
Als het Scientology lukt het Duitse bedrijfsleven 
binnen te dringen, dan is dit een niet te onderschatten gevaar 
voor de democratie binnen de bedrijven, aldus Brenz, die de 
sekte beschuldigde van "subtiele onderdrukkingsmethoden" . 

L-----------------------------------------------------------------------------~ 
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atak aan· het campalgoen te- e van versterkte suïcidale ne•gm· 

gen alles·wat de wereldwijde IS w· e·e· r op· . ... gen. .···•· miljardenwinsten van de · DergeliJke' nuances komen 
pseudo-kerk zou kunnen be· . . • · Scientology · echter uitermate 
dreigen. : · slecht van pas. "Totaal onverant-

Zo diende gisteren voor de pre- I · d' woordelijk," zo omschreef Tei-
sident van de 1-echtba~ in Am· · · · .. cher tegenover de Wall St~eet . 
Sterdam een J:Ort gedmg tegen oor ogspa f,journal de manier Waarop Scien-
Het Beste, de Nederlandse uitgave . · ftology zijn,bevindingen uit hun 
van Reader's Digest. De advocaat · verbarid heeft gerukt. "Om hun 
van de Scientology Kerk Amster- · doel te bereiken verdraaien ze 
dam,. mr A. Moszkowicz, eiste H tz t p 1 b" • mijn onderzoek, en dat doel is de· 
daarin dat Het Beste een verbod e e egen rozac s oeg IJ na aan;_. vernietigingvan de psychiatrie." 
wordt opgelegd een verhaal over ·. En nu is blijkbaar Nederland 
Scientology te publiceren dat in een succes: dit jaar zal voor meer duces Murder or Suïcide Though aan de beurt. Woensdag althans, • 
mei al in Time-magazine heeft ge- dan een miljard aan Prozac wor- Evidence Is Scant' (Scientology verscheen op het ANP-net een 
staan. Moszkowicz is van mening den omgezet. beweert dat Prozac leidt tot lang .verhaal onder de kop 
dat Time-redacteur Richard Be- In dergelijke gevallen - als moord en zelfmoord hoewel het 'Groeiend verzet tegen anti-de
har de sekte in het gewraakte concurrenten van de sekte iets te bewijs daarvoor karig is). "En als pressiemiddel'. Zes Europarie
artikel ('The Cult of Greed') ten succesvol worden op de markt het zo doorgaat, gaan er onder de mentariërs zouden zich er . over 
on·- ·"te heeft geportretteerd als van het geestelijk leed - wordt mensen die met Prozac stoppen, verbazen 'dat vele psychiaters 
ee... . )isdadige organisatie die het Comité voor de Rechten van doden vallen,'" aldus dr Paul Ri- Prozac als een wondermidde1 

zich op grote schaal bedient van de Mens in stelling gebracht: een ley, medisch-directeur van het St aanprijzen, terwijl onderzoek iL 
intimidatie en bedreiging op een mantelorganisatie van Scientolo- Vincent Stress Center in lndiana- middels heeft aangetoond dat 
mafia-achtige wijze, met als uit- gy die speciaal in het leven is polis, een van de vele deskundi- het gebruik ervan bij een aantal 
sluitend oogmerk het onttrekken geroepen voor de bestrijding van gen die de joumal raadpleegde . . , .mensen. leidt tot een sterke 
van zo veel mogelijk geld aan de moderne psychiatrie. N drang naar moord en zelfmoord 
haar volgelingen en derden'. Afgelopen voorjaar ontketen· uances en andere vormen van agressie'. 

Binnen de sekte, waar verse de het comité in de VS een hetze Centraal in de inderdaad karige Het Scientology-succesje was 
geloviten allereerst de vaardig- tegen Prozac, dat onomwonden bewijsvoering van het Comité echter maar van korte duur. In 
beid wordt bijgebracht met een een 'killer-drug" wordt genoemd. voor de Rechten van de Mens de loop van woensdagmiddag 
asbak te praten, is volgens mr '"Het aantal mensen dat door staat een verslag van dr Martin bleek de ANP-redactie. dat, een 
Moszkowicz wel degelijk ook Prozac suïcidaal of moordzuchtig Teicher, hoogleraar psychiatrie,,~.belangrijke bron voor. het be
sprake van een zeker geestelijk is geworden is enorm,'" aldus een aan de Harvard Universiteit:··'." richt,1th.· e ... t;···l\ Nederlands • · .. Ço.· m. i.té 
leven. Rechtbankpresident mr J. persbericht dat op grote schaal in Daarin opperde Teicher dat de.,~ voorAle . Rechten .van d~~ .t4ens, 
Vrakking doet vandaag uit- de VS werd verspreid. suïcidale neigingen die een paar wordt.,;langev~rd door :Patrick 
spraak. Als gevolg van de kruistocht van zijn patiënten reeds jaren· · Peperstraete, de tweede· man 

P raakten grote aant"dllen zwaar . vertoonden, mogelijk waren ver- binnen Scientology Nederland, 
rozac depressieve patiënten zo in pa- sterkt door het gebruik van Pro- na de sociaal-geograaf Paul Stut. 

De sekte voert echter ook in stilte niek, dat zij onmiddellijk, zonder zac. Hij voegde daar echter on- Ook bleek dat er van de gemelde· 
campagne tegen het geneesmid- overleg met hun arts. met Prozac middellijk aan toe dat zijn bevin• :verontrusting onder Europarie
del Prozac van het Amerikaanse stopten en juist daardoor in het dingen verre van representatief · mentariërs geen sprake was .. 
farmaceutische concern Eli Lilly. ziekenhuis belandden. konden worden genoemd. Het bericht werd dan ook hills 
dat wereldwijd door medici en De gezaghebbende Wall Street Uit een veel. uitgebreider on·· over kop ingetrokken. Reden: 
wet.•'"">chappers wordt geprezen joumal opende op dinsdag 23 derzoek (van ebilega-hoogleraar ' "De aan en door het ANP ver
at· _;van de beste anti-depres- april met een uitvoerig verhaal psychiatrie jerrold Rosenbamn .•; strekte informatie blijkt onjuist. 
siva die momenteel te krijgen over de affaire, onder de kop op Harvard, en van diens studen-. 'Er volgt geen nie~w bericht .ov• 
zijn. Ook financieel is het middel 'Scientologists Assert Prozac In- ten) was bovendien juist het te-i. z,dit onderwerp." · · 
---~-~-----------~--.><. ---~· -------·~-'...o.4·--------~----~~-------
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cientology :;, .! ' . , 
Hierbij wil ik ~aag rê~gerert·op het 

I àrtikel betreffénde de Sdehtolo~· ' 
Kerk in HefPafoot van 201maart. H t 
ide~ da! enkel in· de ·Mitldeleeuwé ·· 
·$pràke w~s vàh he~enjad\ten· kàh i· 
door dit artik~l wel náafhe'\1 rijk'dér 

· fabelen word~n ver.Vezèn. Het is ·de 
· auteufblijkbta~on&aito ~~t t . Ron 
Hubbard eert vatt dl' meest erkende 

1 science-fiction-schrijveVs Q gewe~st 
in de· geschiedertisf 1 " · •. • ·, ,; . • 

1 De Scientólogy ICerk' vtkht: t~en ' 
! de ·· mistoestànden!:• in~· dè' sàmenle~ 
ving.t zoals . wantdestand~n ,birinerl1 

de pSychiatrie, ed' is ,.vertnaard1 om 
haar stlj.jd . tegen .. c1e~·,drugs." Dat dè . 
kerk daarbij niet het op de tenen 

' staan van de gevestigde orde uit de 
weg gaat. vet:kl~rt ttaar controver-

sejaarlijks ~erd~ij~en : miljoenen i 
guldens in h~ 'bestrijden ~an ! 
drugs··; t~rwijl bet re~ultaát 'allèen 1 
aan methadon ~ersl;&fd~ m'ens'en '!· 
oplevert. Daar~ij he~bén i~tern~t~o; ' . 
nále sterren, zQtls blj voorbeeld l<lr··: 
stie AllèY, die sehittetf iri 'orider an~:
dhe de fftlm L6ok ,who1s tc:îlk•l}g, . ve~ 
succes onderv~dtn do01;- het afkiCk~ · 
progra~ma dät if orltwikkèld door 
t. Ron flubbard.l-.' i' · ~ ' ! ·~ ·•· . 

Andere !mil!oeHen 'vetd\'ijjnt!'n 1n . 
de geestelijke·g~tbndhe~dszorg: ~at ' 
tontroleetbare \\.rakken · optevert 
die het slachtoffer . zijn gewórden 
van de shocktherapiel'of· venlaäfd 
zijn ge~aa~ lian ~ychiabisdte · 
drugs: ' ··; .n - i~ ' :; ,· .~ 1 

)De Nederfan~e regering héeft al 
iri:1986 de lietze rondom de Stiefito
logy l<eljk afgedaan alS niets meer of 
minder 'dan' ·~n 'storm in een glas 
water'. Laat dé auteur dit ter harte 

emen· wánneer''pif zich opnieuw 
eent ' te · mc>etèn uitspreken ten . 

aanzien van :·zabm waar hij geen 

:::.:::.:g:ë·;~h::. 2.L.~h j 
1 · ~ }.~ ! _ 'Sdtntology Ker~ 
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W VVftVftVRII aan; ook kliniek in Zutphen onderwerp van knttek 

een 
complot 
tegen ons 
gesmeed' 

Scientology redt 
vooral zichzelf 

zijn ge
red in de 
afgelopen 
jaren." 
(Foto Ben 
Wind) 

AMSTERDAM 
.,Hun God beet Geld", 
verklaarde de Spaanse 

•r die bet afgelo
Jeekelnde in actie 

ts komen tegen de 
acuviteiten van de 
Scientology Kerk in 
Spanje. Arrestatles en 
uitwijzingen waren bet 
gevolg. 

door 
PETER 

In Spanje Is de kerk ac- :1 De ~arige noemt zich 
tief met de organisatie Nar- ~~. zendeiilile van de kerk een 
conon, afkickcentra voor ; bezoldigde bezigheid. Haar 
drugsverslaafden. J)e me- ' vakopleiding lig! in de ver
lhode en de financiele con- '· pleglng. Zij zeg!: .,Ook In 
structie achter die orJanl- 1 

1009 Narconon·centrum in 
satie waren voor de Spaan· I Zutphen behalen we goede 
se autoriteiten aanlelding resultaten. Vijftig procent 
in te grijpen. Het is de zo- van de cliënten daar verlaat 
veelste aanval op de aan· na een behandeling genezen 
hangers van de weten- de kliniek •• 
schappelijke gedachlens- · 
pinseis van de Amerikaan ONDERBOUWING 
Lalayelle Ron Hubbard. 

De Amerikaan overleed 
twee jaar geleden. maar 
zijn technieken om de mens 
geestelijk te bevrijden blij-

1 ven ingang vinden en zijn 
kennelijk nog steeds een lu
cratieve activiteit voor ve
len. 

COMPLOT 
Faridah Azimullah ver

wijst de alarmerende be
richten uit Spanje naar het 
rijk der fabelen. We zijn 
hier wederom getuige van 
een complot van de geves
tigde orde van psychiaters 
en psychologen, zo wil zij 
ons melden. Want: .,Narco
non is in Spanje de meest 
effectieve organisatie in de 
aanpak van afkicken van 
drugsverslaving. Duizenden 
Spanjaarden zijn gered in 
de afgelopen jaren." 

Ze verwijst naar de we
tenschappelijke onderbou
wing van haar bewering, 
maar de professionele bege
leiders van de.· ~ntra voor 
a.l._cohol en ~erslaaf· 
~. de CfU>:s:' weten van 
geen wétenschappelijk be
wijs. Azimullah: "Dat ver
andert, want er zijn al 
CAD's die naar ons verwij· 
zen." 

R.A.Huisu1an is stafmede
werker preventie van de Ne
derlandse Vereniging van 
Centra voor Alcohol en 
Drugsverslaafden. Zijn re· 
actie: "Nee, dat komt niet 
voor. Integendeel we blijven 
er tegen waarschuwen." 
Dan verzucht hij: .,We zijn 
met onze activiteiten tegen 
N arconon een beetje op 
dood spoor geraakt. De in
spectie voor de geestelijke 
volksgezondheid onder-

neemt niets zolang er zich 
geen ex-cliënten melden die 
schadelijke gevolgen aan de 
behandeling hebben overge
houden. Tegen de financiëlt! 
ondoorzichtigheid hebben 
we ook bezwaren, maar het 
is een niet erkende kliniek, 
dus is daarop geen toe
zicht." 

MAFFIA 
Aztmullah pakt tegen der

gelijke beschuldigingen 
flink ult. Wederom, zo leren 
we, Is hier sprake van een 
complot. Deze keer is het de 
methadon-maffia in Neder
land die de Scientology-aan
pak in een kwaad daglicht 
wil stellen om haar lucra· 
tieve handel In geneesmld
delen veilig te stellen. Haar 
donkere kljkers schieten 
naar enige felheld als zij 
stelt: .,Weet u dat de metha
don-methode door de nazi's 
Is ontwikkeld?" 

Huisman: ,,Ja, dat ver
haal ken ik. Je kunt alle on
zin die ze verkopen niet 
weerleggen in een gewoon 
gesprek. Wanneer je iets In
breng! is er onmiddellijk 
een beschuldigend weer
woord. N arconon werkt met 
vitamine B-preparaten. 
Wanneer dat langdurig en 
in hoge doseringen gebeurt 
is dat gevaarlijk. Er wordt 
onoordeelkundig behandeld 
in Zq~pl!en." 

SAUSJE 
De testen en cursussen 

van de Scientology Kerk 
zijn overgoten met een we
tenschappelijk sausje, ter
wijl het niet meer zijn dan 
theoriën van één man die ie-

dere zoekende en dolende 
mens altijd wel aanspreekt: 
Hoe word ik een mens dat 
zich vrij en standvastig In 
dit leven kan bewegen? 

Sekten maken er een be
drijf van om die naar gees
telijke stabiliteit snakkende 
burger In te lijven. Want, 
zoveel Is wel duidelijk uit 
vooral de praktijk in de 
Verenigde Staten, In God, 
kerk en sekte zitten geld Zo 
ook in Narconon. De cliën
ten betalen in Zutphen hon
derd gulden per dag voor 
een behandeling. 

Azlmullah zet alweer een 
tegenaanval in zonder de 

ders en famllleleden zoeken .. ~at~ erla . .Neàrlaad J8GO 
naar oplossingen voor het .. olplfna'G llljD. 
drugspobleem van hun kin-
deren of verwanten. Elke GEEN VERBOD 
behandeling die helpt is er " ' _.. 
één. Zo hebben we niks te- Het onderzoek van een 
gen de EO-achtlge aanpak commissie uit de Tweede 
van sommige Instellingen. Kamer naar de activtelten 
De boodschap Is daar dulde- van sckten in Nederland 
lijk en helder en Integer. De heeft niet geleid tot een ver
wetenschappelijke rimram bod van de Scientologen. 
van de Scientology Kerk en Zendelinge Azlmullah 
de ondoorzichtige financiële verbindt daaraan de conclu
doelstellingen maken die ale dat de activiteiten van 
behandeling eng.'' haar kerk de toets der kri-

tiek kunnen doorstaan. Zij 

SCALA 
honderd gulden te verant- i Aztmullah zucht en 
woorden. Zij zeg!: ,,In de !; steunt. Zij Is gereformeerd 
Jellinek-kliniek betalen de :(opgevoed . .,Ik heb het hele 
patiënten vijfhonderd gul- scala van geestelijke bele
den per dag." ving afgezocht. Ik heb het 

bij/ Scientology gevonden. 

handelt daarmee geheel In 
overeenstemming met het 
beleid van de internationale 
organisatie. Elk niet verlo
ren proces tegen de club Is 
een gewonnen proces. Ken· 
nelijk is deze trouw van de 
zendelinge Ingegeven door 
regel drie van de 

ZIEKENFONDS 
Huisman: ,,Klinieken als 

de Jelllnek hebben dan odk 
een uitgebreide staf va\). 

•deskundigen tot hun be
schikking. Bovendien ver
goedt het ziekenfonds de ~Kl
handeling hetgeen in ni<l 
erkende instellingen zoals 
In Zutphen niet het geval is. 
Ik weet niet waar Narcanon 
die honderd gulden voor no
dig heeft als zij, zoals wordt 
beweerd, louter met vrijwil-

D( kerk maakt mensen 
s~rk en vrij. Je leer! zelf 
\ieslisslngen te nemen in het 
,teven." Maar elke gewone 
vraag lijkt er één te veel. 

~ • • ~ < • 
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ligers werkt. Men neemt ge- ·=~r::~~~-=;~~ woon de uitkering van men· 
sen die binnenkomen in en 
er zijn ons gevallen bekend 
dat de cliënten er op uit 
worden gestuurd om extra 
fondsen te werven voor hun 
verpleging." 

Hulsman houdt zijn be· t' :=,~~~!1! zwaren. Hij zegt: ,,De nood ~ 
Is hoog. Daarom blijven ou- tOru. 

van Scientology: 
nimmer een groep -_a-·~"\J 
je steun verschuldigd bent. 

GENEZING 
In het Narconon-bulletin 

van deze maand verhalen 
)ofartln en lofl!'t&m van hun 
-erbaärlljlie genezing. 
De ouders betuigen even
eens hun dank. Op de ach
terkant van het vlugschrift 
Is de mogelijkheld openge
laten om tientjeslid te wor-

)
den van de Stichting Narco
non Nederland. 

De Spaanse rechter zei 
het al: .,Hun God heet Geld." 
Farldah Azlmuliah gelooft 
in Scientology en in com
plotten tegen haar leer ge
smeed. Zij zegt: ,,Dit is niet 
zo'n heerlijke wereld waar
in we leven." 

-Oii' -l!!l C'IO ... = 
11:1 

a --
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Getolereerde waanzin 
Scientology in Nederland- hoe lang nog? 

V
orige maand is in llalië de Scienlo
logy Church verboden, onder meer 
wegens het niet-geautoriseerde uit
oefeningen van de medis~:he welcn

sdaap en uitbuiting van geestelijk gehandi
~:apten. Al eerder zijn onder meer Austra
lië, West-Duitsland en het Verenigd Ko
ninkrijk overgegaan lol maatregelen legen 
de zich Kerk noemende sekte. Een Britse 

. ''"Perrechler heeft Scientology enkele jaren 
'eden zelfs omschreven als een "cor

.. _Ac, sinistere en gevaarlijke" organisatie, 
waarvan de leiders "herinneringen oproe
pen aan Hitier en zijn beulen." De - in
middels overleden - sekteleider Ron Hub
bard is door een Amerikaanse rechter een 
"pathologische leugenaar" genoemd, 
slechts gedreven door "hebzucht, machts
wellust en rancune", terwijl het Franse hof 
hem bij verstek heeh veroordeeld wegens 
oplichting. 
In Nederland kan de sekte echter nog onge
stoord haar gang gaan. Dit ondanks de 
scherpe kritiek van een onderzoekscommis
sie van de Tweede Kamer in 1984, die oor
deelde dat een aantal werkzaamheden van 
Scientology op gespannen voel staat met de 
openbare orde en goede zeden. Deson
danks besloot de Kamer in september vorig 
jaar dal de situatie voor nieuwe religieuze 
bewegingen bij hel oude moet blijven. 
Volgens de voorzilter van de Kamercom-

·'Ssie Nieuwe Religieuze Bewegingen, het 

werd nooit voltooid. Gerrit Komrij stelde 
in 1.ijn pamflel De Stankbel aan de Nieuwe
zijels de Scientology-beweging nog mede 
vcraniwoordelijk voor de dood van Phaff. 
In 1973 werd een nieuwe poging onderno
men. Ook hier ging het om een adie van 
het minis1erie van volksgezondheid, dil-

Goeroe Lafayette Ron Hubbard: 
"Wie echt rijk wil worden, moet een eigen 
godsdienst oprichten" 

maal cellier op persoonlijke titel van een 
aanlal ambtenaren en niet op basis van een 
minisleriëlc beslissing. L>c werkgroep werd 
evenwel in moeilijkheden gebracht, toen 
een van de deskundigen zich na enige tijd 
als sdcnloloog ontpople. De Scientology 

Kerk had de werkgroep geïnfiltreerd en 
spande in 1974 met de aldus verkregen in
formatie een kort geding aan tegen de 
werkgroep. Dat kort geding verloor ze, 
maar de werkzaamheden van de werkgroep 
bleken zodanig ontregeld dal er niet meer 
werd vergaderd en de groep uiteenviel. 

Positieve kanten 
Het meest recente, in 1980 begonnen on
derzoek werd vrijwel volledig verricht door 
mr. T. A. M. Wiueveen, die ook promo
veerde op het onderwerp. Hij zegt nu: 
"Neem van mij aan dat het onderzoek 
uiterst kritisch was. Ofschoon wc voor hel 
object weinig sympathie konden opbren
gen, hebben we toch geprobeerd de zaak 
zo~eel mogelijk recht te doen door alles zo 
goed mogelijk door te lichten." Wat hem 
opviel, was dat uil de a-selecte steekproef 
onder ex-scientologen veel ondervraagden 
achteraf toch constateerden veel gehad Ie 
hebben aan de cursussen. "Kennelijk zillen 
er toch positieve kanten aan," aldus Witte
veen. 
Toch bleek ook zijn groep weer geïnfil
treerd te zijn door scientologen. Bij een in
val in het Scientology-gebouw aan de Nieu
wezijds Voorburgwal in Amsterdam werd 
lot grote verrassing van Willeveen een 
woordelijk verslag aangetroffen van alle 
gevoerde gesprekken. Verder werden er 
complete kaartsystemen gevonden met ge
gevens over iedereen die ooit iets met de 
Kerk te maken had gehad. Ook Witteveen 
zelf zat in hel archief. 
Hoewel de sekte aanvankelijk elke vorm 
van medewerking weigerde, kreeg de com-

D-Kamerlid Erica Terpstra, biedt de 
huidige wetgeving voldoende mogelijkhe
den om op te treden tegen eventuele uitwas
sen: "Het gaat om volwassen mensen die er 
helemaal vrijwillig instappen. Moet je via 
de wet proberen deze mensen tegen zichzelf 
te beschermen?" In Nederland bestaan nu 
eenmaal vrijheid van godsdienst en een 
scheiding van kerk en staat, zodat de over
heid builen spel is gezel. Bovendien gaat 
hel hier volgens Terpstra slechts om een 
flauw aftreksel van wat zich in landen als 
Amerika en Engeland afspeelt: "In Neder
land is mede door toedoen van de pers de 
voorlichting gelukkig heel goed geweest." 
Het is ovtrigens niet de eerste keer dat er 
een onderzoek is ingesteld naar de nieuwe 
religieuze bewegingen in ons land. Al in 
1970 valle het toenmalige ministerie van 
Volksgezondheid hel idee op om een on
derzoek naar Scientology te l;>cginnen. L>e 
journalist Johan Phaff, die in Vrij Neder
land al enkele artikelen over de Kerk had 
gepubliceerd, werd met de zaak belast. 
Maar Phaff overleed en hel onderzoek 

De erecode van Scientology 
1. Verlaat nimmer een kameraad In 

nood, gevaar of moellijkheden 
2. Trek eenmaal geschonken trouw 

nimmer terug 
3. Verlaat nimmer een groep waaraan 

je steun verschuldigd bent 
4. Kleineer nimmer jezelf en minimali

seer nimmer je kracht of macht 
5. Heb nimmer behoefte aan lof, 

goedkeuring of medeleven. 
6. Sluit nimmer een compromis met je 

eigen realiteit 
7. Laat nimmer toe dat je affiniteit ver

zwakt wordt 
8. Geef noch ontvang communicatie, 

tenzij je het zelf verlangt 

9. Je zelfbeschikking en Je eer zijn be
langrijker dan Je directe leven 
10. Je Integriteit tegenover jezelf Is be
langrijker dan je lichaam 
11. Betreur nimmer het verleden. Het 
leven Is heden In je en je maakt je eigen 
toekomst 
12. Wees nimmer bevreesd om een an
der te kwetsen voor een rechtvaardig 
doel 
13. Verlang niet gemogen of bewon
derd te worden 
14. Wees je eigen adviseur, ga biJ jezelf 
te rade en neem je eigen beslissingen 
15. Wees je eigen doelen getrouw 



missie ten slotte toch inzage in de boekhou
ding. Die bevindingen bleken nogal mee te 
vallen, vcrgeleken met de overdreven in
druk die de Kerk tot dat moment altijd zelf 
gevestigd had. Uitgaande .van de door de 
sekte \'erstrcktc gegevens ha<tlt ze jaarlijks 
een omzet van hooguit twee miljoen gul
dl:n. Dit alles ondanks ocd.agcn die voor 
de scientology-cursussen worden gevraagd. 

. 
~· •. ·'• ·r .. 
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Mr. T. A.M. Wltleveen: ,.Werkzaamheden 
van de Kerk staan op gespannen voet met 
de vrijheld van godsdienst en de eerble· 
dlglng van de persoonlijke levenssfeer" 

\Vittcvcen: "Die prijzen zijn zo astrono
misch hoog dat er maar weinigen overblij
ven die dat kunnen betalen." 
Het blijf de vraagt de vraag in hoeverre er 

•. 

sprake is geweest van een dubbele bock
houding. Aanwijzingen daarvoor zijn er 
wel, afgaande op verklaringen van een ex
scientoloog (Nieuwe Revu, 18-5-84), vol
gens wie regelmatig pakken met geld buiten 
de boeken om werden overgebracht naar 
het hoofdkwartier in Denemarken. 

Kerk en staat 
Naar de mening van Witteveen zijn er twee 
manieren waarop de sekte juridisch zou 
kunnen worden aangepakt. Ten eerste door 
te stellen dat het niet gaat om een kerkge
nootschap, en ten tweede op grond van een 
aantal werkzaamheden dat in strijd zou 
zijn met de openbare orde en goede zeden. 
Witteveen doelt daarmee op de bedreiging 
van de persoonlijke levenssfeer bij Sciento
logy en het gebruik van de E-meter, een 
soort leugendetector. Dit staat volgens hem 
op gespannen voet met het recht van iedere 
burger "gevrijwaard te worden van inbreu
ken op zijn geestelijke integriteit". 
Witteveen over het Kamerdebat van vorig 
jaar september: "Er is wel over Scientology 
gesproken, maar niet erg diepgaand. Het 
debat heeft zich sterk gericht op de verhou
ding tussen kerk en staat in het algemeen." 
Waar Witteveen op dit moment erg in geïn
teresseerd is, zijn de wijzigingen die de 
Scientology Kerk zèlf heeft aangebracht in 
haar beleid, sinds het rapport in 1984 is 
gepubliceerd. Het antwoord op die vraag is 
gemakkelijk te geven. De beruchte E-meter 
is nog steeds in gebruik en de bedreigingen 
van de persoonlijke levenssfeer gaan ge
woon door. 

~.. 'Y .,.,. 

••• .: f • .~;_. 

• t -..,, r.: 
·- . . ~ .. . . 

.. . . . ~ .· 
I I' I •-. 

. ·~ :ft ... 

.t'".... • .... \ 



Elseviers Magazine 17-1-1987 

De l'erl' van de angst 
f! L'll doordeweekse o~.:htcnd in het han 
,_;;'all :\tu~tctdam. Nich\CIIltocdcmlc 
'<Hll hi j~aii!!CI' """' d<·n aan,•ck lantpl met 
1k "aag of lt' nic·t graag wat meer over 
;i.-htdf /olHkn "illcu wctl:'ll. l:cn cukcling 
1~01<1t iu op hct \et tod. um n·n gmtis per
'""lthtl.hc·i<btc·'t te laten makeu en wordt 
111<1 hnd111chti!! cuthlHt\ia.,llle hct gebouw 
• ;111 d·· s, ic·utol<l~·v "crk aau de Nieuwe
/I id·. \ "'1rhutpwal himtcugchaald. 
11'"''" j, al l'l'll handvol hclan!!stellemlcn 
h·:i" d,· 1\\cclu•ttdl'td \'la)~l'll tclkndl' lij•il 
i u IL" 'u !Ie· u, '•111 di' crsc lillilTil met nauwe
lijk-. \c·rborpL'n minadlling gadegcslagen 
d""' "ijlen lafaycttc Ron Hubbanl, tk 
opt irhtl.'l 'an de beweging, wiens portret 
<1\l.'t al i u het gebouw hangt. De kandidaten 
tullcu allcmnal hct;clfdc te horen krijgen. 
llit de test komen vewntrustl:ndc pcrsoon
litl.c· J'rohlcmcn naar voren, waarin vcran-

dcring gebradii kan worden door de aan
schar van een schriftelijke cursus Sciento
logy. Dit alles uiteraard tegen een schappe· 
lij kc prijs. 
Wie zkh een dergelijke cursm laat aanpra
ten, loopt een grote kans volledig vcrstrikt 
te rakcn in het web dat de Kerk voor lmar 
disdpclcn gcspannen heeft. Want wat dc 
argclot.c he toekers niet weten, is dat zij be
land t.ijn hij een van de meest mccdogcn
luLc sckten die ous laud rijk is. 
Sekntolo)!y is sinds 11)70 actief in Neder
hllid. Ondanks de dood van dtarismat ist:h 
leider Ron llubhard begin vorig jaar, 
groeit de Kerk naar eigen ;eggen "met een 
snelheid als nooit gekend". Scientology
voorlichter Rob lliemstra schat hel aantal 
Nedcrl:llldsc vuigetingen op ongeveer I wec
dui7cnd. Zelf volgt lliemstra al jarenlang 
t:lll'Mtssen hij de sekte eu heeft hij daar uit-

Dagelijks worden tientallen nletsvermoe· 
dende bezoekers het gebouw van de Kerk 
aan de Nieuwezljds Voorburgwal binnenga· 
leid 

sluitend baal bij gevonden. Veel van de ne
gatieve publiciteit berust naar Lijn meniug 
op allerlei misvcrstanden over de lo.:crk. Zo 
wordt er bij voorbeeld beweerd d:1t lle lcet 
van Scieutology opgebouwd zou zijn rond 
eeu scietH:e lïction\'Ct haal over ruimtewe
zens die in een ver vcrleden de aanlc tou
deu hebhen gcsdtapcn. In plaats daarvan 
gaat het volgens llicmstra om een weten
sdtappelijke methode om pijnlijke momcu
tcu uit dit kvcu of uit een vori!! hL·,taan op 
te spmen. Uicm\tra le~_.:t uit: ,.ll:dLTCL'II kan 
teruggaan in een vorig kven, waut alle iu
formatie wordt opgcslagcu in mentale 
beeldplaatjes van 25 per \CL'ondc." 

Thetans 
Wie er llc bocken op naslaat, komt al \llcl 
tot de ontdcHiug dat Scientology één 
lange aancensdtakcling is van ahsunlitci
ten, gecombineerd met een t·uricus men_!!scl 
van (pscmlo-)psydmlogic en omtcrse mys
tiek. In grotl' li.inen komt de leer erop n~.:et 
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W<'ll'll I'•, d1' thl'/1111 I 11 ... ;111, lu".llllllkll ;ll 
\"I H H l'l '1'1 tli-.l' W;i\ \ tlll lllall'lll' • '.'IH.'I'I.!h .. ·, 

llllllllt' t'll tltd, uilt· IH'I l'vll SI 111 Scll'lllu 
lot'Y ja1go11. I\ILS I 11111\loml, !oen lil' thc
lall\ wc1dllt'll \dlll:pcll 11111 ,111.:h Cllllt'l.: Ie 
illllll\l:rCII. 
( llndal /C /ll 111 lot•\ lal' f!l'llllllll'll Will ClldOOI 
111111 'fld, ve1lm..:n lt' f!ilillllfcwq( hel hesd 
''"" hun Ull\lerlclitl..hcid l'll ldcnlili..:cclllcll 
11' lh h lllt't IIIIIICÎt(CIIlll'illll'\, Iu al lfil' litd 
f~t·f•ht'll IC lillfll/l' llilllmilli\l'hl' l'fVilrin!(CII 
upgnlaau. Scil'lllolo!(y is l'"'l' f!crichl de 
I hl' I illl WCCI \'I i i IC makt·n. l·cu CC I'\ IC slap 
111 di•· ridllilll! is hel .. dcar" wo11k11, maar 
hl' I ui leimidi it..c doel is hel ht·rcil.cu v;ur de 
\tillll\ ( n (( lpl'l alillg., hel all), wal! I i u dal 
\ladilllll htTII de lht'lall ti_jll Ulll'\flHJII~C

IiJI.l' tillilrok over lichaam cn t!t:C\1 weer 
~~l'Vlllllfl'll. 

Na a 1 maft· l't'll \Lit'llltll""'-: , "''k11 "I' ,1.
t,it'lillchi"·he lildlfl'l, WUI dl hl' lil \ICl'lb 
· H<'l:l ÎllfllllllóiiÎC lllt:Vl"I"IHIIIWÛ. f{llh JIÎCIII· 
'''a wn·t dil\ wam 'chij111i i~ !(l'WIIIlll u iel 
ht'lt:l, wanu•:cr hij 1.q~l dal St:icnlolu~y 
1111'1\ mei \l'il'llt'C lïctiuu 11.: mak•·u heelt, 
wanl hij \laai nogvrij wel onder .aaullc Imf
der, wal inlu•ulll dal hij tich nog niet t'l"ns 
"dcar" lllaJ!. nocn1c11. Was hij ;rl w;l( vcr
der f!t'VOitklll, ll;ua tuu hij weten dal Vl'd 
p1ohlellll'll i11 de wereld \'Cilllll/aill..l 1ij11 
door de liran :"ü·mu, dil' 75 miljoen jaar 
!(Ckdcn heelSIC 11\'l'r lll'lll'!llig 11 ou'll'n, 
waawllllcr de aank. Om lk "'·crhevolking 
ft' hl'\llijdcn llr ccf Xt·mu de hcwuners va11 
de mu de c11 de amkrc planeten hi_j elkaar i11 
l'en l.ralcr, wa;,ar /l' 111c1 lhl·rmonudcairc 
sir aling wenJen gedood. lfun but.l' gccscen 
wisll'll cd11e1 Ie ont\nappen l'n die vewor
tal.cn 1111 al :!5 miljoen jaar alle diemie op 
de wereld. Rob I liemslra heeft nog een 
lange weg Ie gaan. 

Chantage 
. ,._. i11huullelijl.e k;rnl va11 Scicntolo!(y k;ut 
noo~slens m111lcilli11g geven lol hilarileil. 
l\li11dcr grappi.: h de 111.111ier, W<lilrup lle 
lca wurdl uil!(edragen en in praktijk ge
hr adrl. Sdentulogcu welen :tich ver1.ckerd 
,., .. , de l'nigc uilieme wam hcid en gaan 
Jaarmil nll!o(ill .JiiiSii\Ch IC werk in hun Ue
llillklillg vau dl· test van Je wereld. Wie 
nÎI:I voor heli is, is le!(l'n hl'll {'n h10p1 hel 
r i,ico lul .. ~upprc:s~i\e Jll'fSt>n" lt' worden 

wr k I ;aar J ~l.:<,Ori·\it~~r:v~=~ 
èndl(t ' " ' · • .' .. · · ~,tilpiMÖ,;I(\kîlfi....,. u: .... , ~-: '' . . •· -- .... ' . . 

0111 \'illl hel ii!(~ICSsieve imilgc af IC l.umc11 
Wl'ltkll in I 'Jhll de mceM repr {'ssicvc sallc
llc., algcsciJilfl, mam· algemeen worlil aan-
1\l'llllmcu dal er simlsdic11 weinig wezcnlijl.s 1 
j_, l'l'l anderd. Nog siCl·J~ wordt van pulen
lick legl·nslander\ t'l'll du,sicr ililllgekgd, 
''"'" i11 tovcd mugdijk hl'lasll'lllk illlor
lll.llll' \\111111 llfl!(l'Sia)!CII, Wilillllh!C dt• he
\\'11\ll' Jll'ISIIIIII lall'l" I.. all WUI den !(Cl'hilll-, 
ll't·td. I 
;(f !(l'til'll \'illl l'l'll on)!t'mcen hank opsll'l i 
hug t•·t~l'll\1\t'l d,· huill'II\\Ticlll u11dc1 j 
,, hndl d•· s, Îl'llllllo('\' loi.l'l k tich n''lt 111\ 
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t111el :lloteht voor mo waren "'' dHt oni.m lL.:haum tl;~t niet z,,u v~r.r,.-,_:""· 
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fyHI<!k" J•lju,daardo(Jr die zelf10oord pogiue. 

een anllcrc kwalijke manier van andere sck
teil. Tijllcns lle wgenaamdc auc/iting-ses
sies tussen de cursist en zijn begelcillcr, de 
.,auditor" (llit is een andere scienluloog, 
uitnaard LOlHier enige hcvoegdhcill), 
wonlt gl'l rachl psychische rnublcmcn uil 
het vcrkdcn op Ie sporen, waarbij gebruik 
worlil gcmuakl van een zogenaamde .,1!
,mcler". lJil appilraat laai z.ich hel beste 
vergcli_jkl·n met een primitieve lcugcndctec
lur, waarmee llc heftigheid van emuties 
>ichl haar worlil t(l'lllaakl. Op lleze manier 
llhlt'ICn de mCl'~l intieme Cl) JlCISOUII(ijl.c 
llin!!l'n aan hel licht worllcn gcbradll, 
waarvan buvcn.Jicn nog eens een schriftc
lijk rappull wurlll gemaakt. 
Wal vullr schade er a;mgcridll kan wonJen 
mei llil gek11111scl mm de mcnsdijkc psyche 

en op welke manier er mei de vertrouwe
lijke informatie wordt omgesprongen, 
blijkt uit het vcrhaal van Diny Kokken, 
(47), ex-scientologe. Ze is een van de wei
nige ex-lellen die met haar negatieve erva
ringen naar buiten durft te treden. 'Anllercn 
t.wijgcn uil ;mgsl voor lcprcsaille-maallc
gclen tegen henzelf of familieleden die nog 
wel deel uitmaken van de sekte. Sommigen 
zijn dermate beschadigd door de Kerk dal 
praten over hun crv;uingcn voor hen een 
onmogelijke upgave is. 
Di 11)' 1\ okken was vijf jaar lang hJ van 
Scientology en gaf in Llie tijd zestigllniLcnll 
gulJen uil voor driehonderd uur auJiling. 
IJij haar begon het net als bij de meeste 
anderen. Op su·aal werd ze uitgenuuigllum 
een per!IOonlijkhcidstest te doen en voor te 
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Austurdan1, 26/3/86 

Aan Mevr, G, J<okken 

1406 RZ Buss un 
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Het bedrag van t 0559,- word U per aangetekerd:: bdof ov~r')t:rll<J.:J.kt. 

QJk heb ik notitie qerarun van \.W telcfonisd1 gesprek d.d,l9,3.86. 

I'} dit gesprek werd à:lor U dreiqend aan mij neegedeelt dat indier1 
het bedrag van f 8559,- niet onmlddnlijk aan U wordt overgemaakt, 

U arvt <Jt!llOec:Jen de ocma. nJ.eu.re relJ.qieuioe bEwegingen zal Jruedelen 
dat U cbor de Scientology J<erk in een psydliatrische inrid1ting 

werd O(XJ'.!IlCIIl!ll • 

Ut! de <.umo. nieu.~U llÜgieuze bewe9i.ngon (.•e.n rorrect lJ<leld te ycvuo 

heb ik hun O<)k ll'CCgt..'<leelt dat voordat U in scicntolO<JY kwam, reods 

•:a.ro:>tige p:>ydlische pzd>leuen aar~oo~ezig waren. 

En d<.\t an die reden de vw:itlariu<jell gut:.ek.end zijn zodat ScientolO<Jt 

niet aansprakelijk kon CJCSteld worden voor de toestand di~ U in 

wrlu . ..oe.rw. 

( zie bijlagen, ve.rltl8r1ngen die cbor U getekend zijn) 

tloogadlWncl,' 

P.J.R Pcperstraete 

P.S. deze mede. kan alleen op u.r rekaling rnmner ove1-gepnakt worden, 
niet casli. 

De Kerk aarzelt nlal om door cursisten In 
vertrouwen gedane verklaringen naar bulten 
Ie brengen, desnoods te vervalsen .•. 

het goed en wc:l be~ehe, schafte ze zich een 
ba~b..:ursus aan. Wal haar in hel begin nog 
stuurde, was dc haast en dc dwang dic 
c1 il..:hter zaten, maar te laat realiseerde ze 
zich dat de Kerk op dezc manier de greep 
op de nog maar half geïndoctrineerde stU· 
dent (.,pre-clear") probeert te verstevia;cn. 

Vorige levens 
Veel tijd ging aanvankelijk zillen in het 
aanleren van hct Scientology-jargon, maar 
tijden~ de auditinLdcsscn ervoer ze .,pure 
n1on•cnten van high zijn", ze voelde 1.kh 
cnca~ick en kon van alh:s mm: .,l>c tocgc
pa,te technieken vciOUII.akcn een psyehi-

sche grensoverschrijding. Je kritisch denk
vcrmogen wordt tot nul gereduceerd." De 
scientologen hadden hiermee vrij spel en 
praallen haar nieuwe cursussen aan. Tij
dens sessies met de E-meter beleefde ze 
haar geboorte nog een keer, belandde ze in 
vorige levens en maakte ze zelfs het ont· 
staan van de wereld mee. 
Na een jaar, toen ze al twintigduizend gul
den kwijt was, stortte ze volledig in. Cur
~isten moeten tijdens auditing met de ogen 
dicht up zoek gaa!l naar .,locks" in het 
v~:rleden, en nu zag ze elke keer wannel!r Zl! 
haar ogen sloot, d~: meest afschuwelijke 
dingen voor zkh. Hele films draaiden zich 
in haar hoofd ar en ze hoorde geluiden die 
er niet waren. 
Ze verloor haar baan als verpleegkundige. 

'I Oell /l' 11a laiiJ!,l' I ijJ wc:el \\i!\ 11p)!dUIOI)ll, 
u;nu tl' de I al i! Ie he\lis,iug Je tnll:ll'lld..: 
cur\u,sen, w;mrvuur ze al betaald had, al 
te 111ake11 . .,Ik llll'rkte Jat ik niet UIHkl hun 
invloed uit kun. Veel mcnsrn makeu tij
Jen' ;lllditiug \.'\tatis..:he IIIOIIIentl'll llleC, 
waarin ze hele111aal huiten tiduclf raken. 
Ik denk dat dat de reden is waarom Joved 
mcnM!II maar blijven dullll:\aan met Scien
tology, Je willen terug naar die gcluk1alige 
momenten," ;aldus Uiny Kokkc11. 

Vragenlijsten 
De tuesta11d, w;aarin een geauditee1de ·,Îl'h 
hevimlt, noemen de sdentulogcn .,1 ever ie" 
(verlaagd bcwu,tl.ijn). De extati~du: tuc· 
swnd die volgt, heel in hel llul>IJard-jargun 
"exleriorisatie" (de geesl !reedt buiten het 
lichaam). Na de l!xtc:riorisatie moel "intc
riorisatic" plaatsvinden. Dat ~el>curt ac:h
ter Je 1:-mctcr, W<tarbij ellenlang~: vragen
lijsten worden afgewerkt, wal een tijdro
vende en dus kosll!nverslindendc affairl! is. 
Volg~:ns de E-mctl!r lUl Diny Kokken weer 
goed in haar lichaam: .. Maar het ging hele
maalniet goed met me, 1:1· was iets met mijn 
gcc~l gdJeurd, wat ik niet hegreep en ik 
wilde allel!n maar Jood." 
Door de scientologcn wc1·d ze tol "Potcn
tial Troublc Souu:e" vc1klaard, omdat 1c 

in een ,.sut>prcssicvc" omgeving (zieken· 
huis) werkte. Diny Kokken: .. Wanneer ou
d~:rs, vrienden of k~:nnissen vanuit een 
diepe bekommernis tegen Scientology 1.ijn, 
krijgen lC het etiket suppressief opgl'plakt. 
En sci~:ntologen mogen nu eenmaal niet 
met 'supprcssive pcr~ons' omgaan, want 
dat schaadt hun 'case'." 
Ofschoon het streds slechter met haar ging, 
w~:rd ze wel .,dianetic clcar" en "nallm1l 
clear" verklaard, b~:vrijd van de gc~:stelijkl! 
liHekens uit h~:t verleden . .,Het was bela
chelijk, ik zat in el!n emotionele hel waar ik 
op eigen kracht niet meer uit kon komen." 
V~:rschillend~: malen deed ze een zelf
moordpoging 1:11 als straf moest ze haar 
.,overts" (dcslruclieve daad) opschrijven. 

Judas 
Daarnaast moest ze ~:en ,.l'urification Run
down" gaan volgen: veel hardlopen, in de 
sauna zitten en steeds grotere hoevedileden 
Niacine, een vitaminepreparaat, slikken. 
Volgens Hubbard zouden na de b~:hande
ling alle latent-aanwezige ziektes verdwij
nen. Het zou zelfs hdpen tegen radio-ac
tieve besmetting en kanker. Diny Kokken 
ontmoette er een hartpatii:nt die was aange
praat dat hij in een vorig leven Judas was 
geweest. Ook hij ond~:rging de voor hem 
levensgevaarlijke behandeling. Een paar 
maanden later overleed hij. 

·I 

De scientologen was het inmiddels duidc
lijk dal h~:t met studente Uiny Kokkl!n een 
aflopende zaak was. Een opcralil! in hel 
liekcnhuis betekende haar redding. Ze 
kreeg tijd om de dingen op een rijtje te 
zeilen en brak definitief met Scientology. 
Tijdens haar laatste bezoek aan de Kerk.", 
werd nog cc" poging gedaan haar furmulie- · 
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De uesclliedenis van Scientology 
De Scientology Church Is in 

1954 opgericht do9r de 
Amerikaanse science lietion
schrijver Lalayette Ron Hub
bard, over wie weinig met zeker
heid bekend is. Volgens scien
tologen is Hubbard in verschil
lende vakken afgestudeerd en 
heelt hij zich in de Tweede We
reldoorlog door heldhaltig ge
drag onderscheiden. In werke
lijkheid beschikte Hubbard over 
geen enkele officiële titel en is 
hem in de oorlog het com
mando over zijn vaartuig ontno
men. 
In 1946 komt Hubbard in con
. "t met Jack Parsons, een be-

,\errneling van satanist Aleis
ter Crowley. Tijdens occulte ri
tuelen, die de schrijversfantasie 
van lra Levin in Rosemary's 
Baby doen verbleken, fungeert 
Hubbard enige tijd als hoge
priester. Op een schrijverscon
gres in 1949 maakt hij de opmer-

king dat schrijven voor geld ei
genlijk een belachelijke zaak is. 
"Wie miljonair wil worden, kan 
maar het beste een eigen gods
dienst beginnen," aldus Hub
bard. Een jaar later voegt hij de 
daad bij hel woord. 

In het boek Dianetics: The Mo
dern Science of Mental Health, 
ontvouwt hij voor het eerst zijn 
ideeên over een soort doe-het
zelf-therapie, waarbij ledereen 
als patiënt en als therapeut kan 
optreden. Het boek wordt een 
bestseller en in 1954 besluit 
Hubbard Dianetles om te zetten 
in een kerkgenootschap: Scien
tology. In de daaropvolgende 
periode verspreidt de leer zich 
over de hele wereld en krijgt ze 
miljoenen aanhangers. Diverse 
malen komt de beweging in aan
raking met justitie en het groot
ste gedeelte van de jaren zestig 
kiest Hubbard met zijn vloot het 

ruime sop om uit handen van 
het gerecht te blijven. Daarna 
wordt het stil rond de charisma
tische leider. 
Hubbard trekt zich terug uit de 
top van de organisatie en er cir
culeren zelfs geruchten dat hij 
al lang dood zou zijn. Lange tijd 
blijft daar onduidelijkheid over, 
totdat in januari 1986 het offi
ciële overlijdensbericht van 
Hubbard verschijnt. Hij sterft 
op 74-jarige leeftijd, hoewel hij 
altijd heelt beweerd mlnstens 
vierhonderd jaar te kunnen wor
den en naar eigen zeggen al 
tweemaal de hemel had be
zocht. 
Bij zijn eerste bezoek stonden 
er nog marmeren engelen op de 
zuilen en waren de terreinen 
nog goed onderhouden. Bij zijn 
tweede bezoek was de hemel in 
verval geraakt en stond er alleen 
nog maar een bordje: Dit Is de 
hemel. Op een ander bordje 

Hubard beweerde mlnstens 400 
jaar te kunnen worden 

stond ,.hel". Het geloof van zijn 
aanhangers heeft onder zijn 
dood tot dusver niet geleden. 
Hubbard "had gewoon niet lan
ger behoefte aan een fysieke 
Identiteit", zo heet hel binnen 
de beweging. 

De beruchte E·meter; 
een soort primitieve leugendetector 
waarmee de meest Intieme Informatie 
aan het licht gebracht kan worden 

'oJif ren te laten ondertekenen met voor haar 
J belastende informatie, die latt:r eventueel 

als chantagemateriaal gebruikt kon wor
den. 

Proces 
Na haar breuk met Scientology heeft Diny 
Kokken verschillende malen n:lfrtwor d 
proberen te plegen en is ze opgenomen in 
een psychiatrische inrichting. Nu, enkele 
jaren later, gaat het een stuk beter. Ze wil 
graag in contact komen mei amine cx
sdcntologen om gczamcrtlijk een Jlllh:cs Ic
gen de sekte te beginnen. Maart vorig jaar 
ontving ze nog een brief waarin de Kerk 
haar meedeelde dat vcrklaringcu die lÎ i als 
~.=ursistc had afgelegd, worden opgc\luurd 
naar de Kamercommissie. 
In een van de formulieren ktHnt een pas
sage voor waarin ze vcrklaart al i u I 'J71 een 
zelfmoordpoging te hebben gedaau, zodat 
haar psychische moeilijkheden al vau \Ó<ir 
Sdcntology zouden dateren. Volgeus Diuy 
Kokken gaat het om een vcrvalsiug: .,Ik 
heb alle mogelijke stuppcn ondernomen. Ik 
heb advocaten in de arm gcuomen, met 
commissicleden gcsproken en beu tell's hij 
de inspectie voor Volksgezondheid langs 
geweest, maar niemand doel er iets aan. Eu 
intussen worden er nog steeds mem..:u ka
potgemaakt." 

Henk Sc/tutten 
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Scientology op naar 
Lou de Palingboer? 
door BART MIDDELBURG 
en FRANS PEETERS 

ver naast: "De voorterreinen zijn heel 
goed onderhouden, aangelegd op de 
manier van de Bush Garelens in Pasa
dena, die zo vaak op films te zien zijn." 

"Elk wezen bezit een oneindig ver
mogen om voort te bestaan .. Hoe Rat]• etoe 
goed hij hierin slaagt hangt af van 
hoe goed hij ethiek toepast op zijn . L. Ron is in 1911 geboren in Tilden. 
dynamics. ( ... ) Voortbestaan vormt Nebraska, als zoon van een verslagge-

-n graduele schaal, met onelndtg.,. . ver. Na een betrekkelijk avontuurlijk 
~d of onsterfelijkheld bovenaan .. leven raakte hij in de jaren dertig ge-
dood en pijn onderaán." ' · grepen door de rage van de science 

· · tietion en psycho-therapie. Van die 
De schrijver van deze pseudo-psych()- twee ~te hij het ratJetoe dat nu 
logische rimram, Lafayette Ron Hub- bekend staat on~r de naam Sciento
bard. stichter van het Sctentol.ogy- logy. Zijn aanhangers zijn niet alleen 
imperium, is gistermorgen op 74-leef- bereid zich mentaal, maar ook finan
tijd gestorven op zijn ranch in Sah cieel compleet over te leveren - een 
Luis Obispo, cautorniê, zo-maakte ds houding die Hubbard geen windeie
Heber Jentzsch (internationaal prest- ren heeft gelegd. 
dent van de beweging) bekend. Hub-
bards oudste zoon, Ronald E. De Wolf, HIJ kon 't zo gek niet verzinnen, of zijn 
verklaarde in 1982 in een rechtszaak 
dat Hubbard óf dood óf mentaal niét . onvoorwaardelijk trouwe volgelingen 
meer in orde was. Een rechter oordeel- slikten het, IIO&ls ze de on~kking 
de echter zonder de betrokkene in le- (midden jaren vijftig) hebben verwel-

komd dat tomaten en -komkommers 
vende lijve te zien, dat Hubbard nog heel gezelllg met elkaar babbelen. 
in leven was. Dat gesebilis nu voorlo- Mocht een komplot van reguliere we
pig de wereld uit. . tenschappers dergelijke ontdekkin· 
Voorlopig, want het is niet ondenk- gen weerleggen, dan verzon L. Ron 
baar dat L. Ron binnenkort weer on• iJewoon . weer iets nieuws. Iedereen 
der ons zal zijn. wéét toch dat die geleerden niet met 

beide.beneri op de grond staan? 

L Bon Bubbard, stichter van 
dèSclentoJQI7 Cburcb FOTOANP 

nomenaal, nieuwe tanden groeien 
aan, en verkoudheid behoort tot de 
verleden tijd. Maar dat Is nog lang 
niet. alles. · Al twee keer eerder is het hem geJukt 

uit het hiernamaals terug te keren, 
'lp 11 mei 1963 beschreef hij hoe hij •, Bron van alle kwaad en leed, aldus de Waarschuwing. . 
~n keer de hemel heeft bèzoclJt,' · · ·· fUosofie van Hubbard. ~n de engrem-

.891.832.611.177 jaar, 344 ~JO :men - de geestelijke last die mensen In '52 bij voorbeeld werd ene Ron H~ 
uur, 20 minuten en 40 seconden vanaf mee moeten torsen uit hun vorige le-. wes door Hubbard officieel clear ver-
22.02.5, Greenwichtijd, 9 mei 1983.' vens als achtereenvolgens Mossel, klaard. BIJ die gelegenheid antwoord
Erg verrassend was het er niet ge- Huiler, Luiaard en Aap, en wat dies de hij op de vraag naar zijn vermoede
weest: "Een laan met standbeelden meer zij. Tegen betallng van wat kan lijke levensduur: "Ik neem aan. wan
van heillgen voert er naar toe. De zul· oplopen tot enkele. tonnen, waren neer mijn anti-zwaartekrachtplan 
len van de poorten ~n bekroond met Hubbard en de zijnen bereid gewone werkt, ~ chronologische. jaren nog 
marmeren engelen," precies zoa1a ep stervelingen in te Uchteri over hun · ongeveer vierhonderd jaar. Onder de 
het Sint Pieteraplein in Rome, dat 8!» eigen 'ik' teneinde ze daannee elilar te huidige omstandigheden 125.'' Dit 
vaak model heeft gestaan voor de de- maken. Hoe bijzonder de s•t van soort uitlatingen deed het ledenbe
corbouwers in Hollywood. Volgens L. _clearheid voor u en ons kan zijn, kan stand van de beweging geen kwaad, 
Ron zitten die decorbouwers er in niet genoeg . worden benadrukt: een evenmin als de uitspraak van Hub
hun strev~ naarlevensecb,~eid ~ .. bril.w.ordt overbodig, het IQ stijgt 1e- bard dat leukemie 'kennelijk psycho-

Het Parool 2 9 . fAN. 1~86 
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" somatisch van oorsprong is en min-
s~ns acht gevallen van leukemie met 
sycces door Beientologen zijn bP.han
dèld'. 

Behalve op het gebled van de gezond
heidszorg, was Hilbba.rd ook politiek 
actief. In 1962 waarschuwde hij presi
dent Kennedy in een persoonlijke 
brief voor het gevaar dat de Russen 
om hun .eigen sinistere redenen dui
delijk belangstelling hadden voor de 
de Scientology, en bood hij de presi
dent belangeloos zljn hulp aan bij het 
verkleinen van de kloof In de ruimte
wedloop. Tot zijn verrassing kwam er 
nooit .enig antwoord van ·het Witte 
Huls. 
Tot de jaren zeventig maakte Sciento
l~y een enorme opgang. Er schijnen 
in die tijd zes miljoen aanhangers te 
zijn geweest, E'n de inkomsten van 
Hubba.rd5 imperium beliepen hon
derd miljoen dol.J,ar. Daarna ging het 
berga!wa.ards. Veei landen beschouw
den de praktijken van de Scientolo
gen. ?JJals die bij voorbeeld tot uiting 
komen in het zogeheten afkickcen
trum ·Na.rconon in de Amsterdamse 
Bijlmenneer, als eep. gevaar voor de 

. volksgezondheid. ' ·· 
Niet alleen- in technologisch opzicht, 
OQk in het af~gen van belasting 
bleek L. Ron zjjn tJJd ver vooruit. Op· 
gejaagd door d~ fiscus trok hij zich 
jaren gelederi •1 terug op zijn Zee-Org, 
een vloot.vart w1ttejacbten die meestr 
al in de kalme Middellandse Zee ver-
t:lleef. · 

. In i980 spande de Amerikaanse t:lelas

. tlngd1enst een . 'proces . aan tegen 
Scientology. wat t:legonhen was als 
een clut:lje .met éen pseudo-weten
schappelijk 511,\l~Qe, presenteerde zich 
nu als·een heuse Js.erk met alle belas
tingvrijdom van dien. Dat werd de 
Amerikanen.te dol: twee jaar geleden 
volgde· de··v~rdellng ·tot tietallog 
van de t:lelaatlngscbuld en de proces
kostert. OOk· .lrt ·andere landen ging 
Justl~ v~lal tpt vervolging over. et 
beeft.. ~ : aantrekkingskracht van 
Sclentóloty ~goed ged~. Ex-le
del'l .. ~tt.eil, het aantal aangeslate
nen nu op nól maar twee mUJoeri; wát 
Hubbard ~~ aan nieuwe, stèeds fan

. tasti8C4er :. óbtdekktngen voor bet 
, voetllcmt bracht. · 
Hoe het'~r zal gaan met de bewe
ging UJ~ niet zo moellijk te voorspel
len .. WaUs 8c1entology zonder Bub-
bal'd! Eén toch. al tanende, onzekere 
aanhang IJOI1der leider om zich aan 
vast te klampen. Bestaat er over tien 
jaar nog Scientology? Over de sekte 
van de ~elijke Lou de Paling
boet we"' -.trekkelijk kort na diens 
dood_ al niets meer vernomen. 

Ket,..., 
2 9 .JfJ\N. 1• 



Oprichter van 
scientology
kerk overleden 
LOS ANGELES (AP). - L. 

Ron Hubbard, een Amerikaan
se science-fictionschrijver 
die32 jaar geleden de omstre
den scientology-kerk oprichtte, 
is vrijdag op 74-jarige leeftijd 
aan een beroerte overleden. Dat 
is afgelopen nacht bekendge
maakt door de president-direc
teur van de internationale 
Scientology-organisatie, Heber 
Jentzsch. 

Hubbard is sinds 1984 niet 1 

meer in het openbaar gezien. 
Hij leefde in afzondering op zijn 
boerderij in Californië. Enkele 
jaren geleden heeft hij afstand 
gedaan van de leiding van de 
kerk en haar organisaties. 

Zie verder pagina 5 

S~ientÖlogy
leider dood · 
LOSANGELES (AP)- L. Ron Hub
bard, de stichter van de scientology
kerk, is gisteren aan een hartaanval 
overleden, zo heeft zijn kerk bekend
gemaakt. De 74 jarige Hubbard die 
sciené::e-fic'tion schreef, stichtte drie 
decennia geleden het omstreden 
kerkgenootschap waarvan de vorm 
en methodes gebaseerd waren op 
zijn boek uit 1948: 'Dianetics, the mo
dern science of mental health'. 
Door het gebruik van een zoge
naamde e-meter die in de verte op 
een leugendetector lijkt, ondergaan 
de ledenvan zijn rjjke kerk (die een 
gemiddelde van 100 mllJoen dollar 
per jaar verdiende) oefeningen om 
negatieve mentale beelden uit te 
bannen en een zogenoemde 'staat 
van helderheid' te bereiken. 

let fll'lll,l 
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L. Ron Hubbard: een 
omstreden kluizenaar 

L. Ron Hubbard, de oprichter van de Scientology-kerk 
die afgelopen vrijdag aan een beroert~ is. ?verleden,_ ~~efde 
de afgelopen jaren als een kluizenaar m ZIJD boerderiJ m de 
Amerikaanse staat Californië. Hij had niets, meer te maken 
met de leiding van de kerk, die hij in 1954 samen met zijn 
derde vrouw, M.ary Sue Hubbard, heeft opgericht. 

'Hubbard en zijn vrouw ba
seerden hun leer op Hubbards 
uit 1948 daterende boek 'Diane
tics: De Moderne Wetenschap 
van Mentale Gezondheid', 
waarvan miljoenen exemplaren 
zijn verkocht. 

De leden van de kerk of be
langstellenden maken gebruik 
van de zogenaamde E-meter, 
een soort simpele uitvoering 
van de leugendetector, om met 
behulp van adviezen van kerke
lijke raadsmannen negatieve 
beelden uit de geest te verwij
deren en een bepaalde 'staat 
van helderheid' te bereiken. 

Ken Hoden, de president-di
recteur van.de de Scientology
kerk van Los .Angeles, verklaar
de verleden jaar: "Het is menta
le technologie, bedoeld om de 
communicatie en intelligentie 
te verbeteren en de mensen in 
staat te stellen zich te ontwikke- L. Ron Hubbard 
len tot gelukkige menselijke 
wezens". . ~,.,~eStatenbe-

De kerk zegt over de gehele ~. . .. · •.. ~~n 
wereld bijna 6 miljoen l~en ~~ \ ~·'11t'\'fi11111...,aMH;zt·~ 

~=b~~fë:~o~::=~: ~e~;;;;IL~J. 
ken. Scientology had haar ~ ende~. 
grootste aanhang in de jaren~- Hubbards oudste zoon, Ro
ventig, toen de inkomsten van nald E. DeWolf (die zijn naam 
de kerk jaarlijks op 100 miljoen heeft laten veranderen), tracht
dollar werden geschat. Ex-le- te via de rechterlijke macht zeg
den schatten het aantal aange- genschap te krijgen over het 
slotenen nu op ongeveer 2 aanzienlijke vermogen van zijn 
miljoen. vader. Hij voerde aan dat kerke-

De kerk is vaak in opspraak lijke functionarissen een wan
geraakt. Ex-leden beschuldig- beleid voerden over Hubbards 
den de kerk er van haar aanhan- vermogen en voor miljoenen 
gers te hersenspoelen en al hun dollars aan juwelen en obliga
financiële middelen afhandig te ties hadden gestolen. In 1982 
maken. verklaarde hij tegenover een 

II' 1979 werden Mary Sue rechter dat zijn vader Of dood, 
Hubbard en tien andere leden of geestelijk niet meer in orde 
veroordeeld wegens inbraak in was. De Wolf vermoedde dat de 
en het afluisteren van over- kerk Hubbards dood of geeste
heidsinstellingen, die volgens lijke onvermogen verzweeg, om 
hen de kerk decennia lang had- het geld in handen te houden. 
d'en . . . . . . Een rechter verklaarde de 

· klacht van De Wolf in 1983 niet 
ontvankelijk, nadat de kerk een 
brief had gepresenteerd waarin 
Hubbard te kennen gaf dat hij 
vrijwillig had gekozen voor zijn 
kluizenaarsleven. 

Volgens Earle Cooley, een ad
vocaat van de kerk, heeft Hub
bard het grootste deel van zijn 
vermogen nagelaten aan de 
kerk, na "edelmoedige.regelin
gen te hebben getroffen voor 
zijn vrouw en bepaalde kinde
ren".(APJ 

Haarlems Dagblad 
Dinsdag 28 januári 1986 



IS HIJ 
OVER-
LEDEN. 

door Marina de Boer 
foto Annelies Roozen 

L. Ron Hubbard, leider van de omstreden Sciento
logy-sekte, leeft waarschijnlijk niet meer. Sinds een 
jaar is al niets meer van hem vernomen. De sekte 
wordt nu geleid door de vroegere spionnen van 
Hubbard. Zonder succes. In Nederland alleen is het 
aantal sekteleden geslonken tot tweehonderd. 

"Mijn vader, L. Ron Hub
bard, is een pathalogische 
leugenaar. Bovendien heeft 
hij een karakter waarmee 
niet te leven valt. Hij is ge
obsedeerd door sex. Het is 
een verschrikkelijk mens die 

mond van zijn_zoon Ronald. 
De man die zelfs de achter
naam van zijn vader afge
zworen heeft en nu door het 
leven gaat als Ronald de 
Wolf .... 

een boek geschreven heeft Ronald de Wolf wü niets 
waarin hij verklaarde ervoor met scientology of zijn va-
te zijn dat echtgenoten hun der te maken hebben. Hij 
zwangere vrouwen mishan- verafschuwt de sekte die uit 
delden. Het enige dat hij het brein van zijn vader is 
wist, was hoe hij anderen de gekomen. Hij verafschuwt 
vernieling in moest helpen," hun ideeën en hun metho-
Deze schokkende getuigenis den. Maar van een ding is 
over Scientology-leider L. ook Ronald de Wolf over-

_R_o_n_H_u_b_b_ar_d_k_o_m_t_u_it_d_e....:..~t~uigd. Zijn vader is dood en 

het gaat slecht met Sciento
logy. 

Van L. Ron Hubbard, die 
ruim I 00 Scientology-vesti
gingen over de hele wereld 
onder zijn hoede had, wier 
inkomsten direkt of indirekt 
aan hem toevloeiden, is al 
meer dan een jaar niets ver
nomen! Er zijn sterke aan
wjizigingen dat Hubbard het 
aardse voor het eeuwige ge
wisseld heeft, maar zeker is 
het niet. zijn vrouw Joan 
heeft de Scientology-leider 
bij de politie als vermist op
gegeven .... 

SPIONNEN 
Sinds de verdwijning van 
Hubbard wordt Scientology 
geleid door jongeren die 
vroeger spioneerden voor 
'lubbard. Aan het hoofd 

van Scientology opereert 
een 22-jarige zonder school
opleiding. Onder zijn be
heer staan ook de miljoe
nenrekeningen in belasting
paradijzen als Lichtenstein, 
Luxemburg en Monaco ... 

Na de verdwijning van Hub
bard en de daarop volgende 
machtsstrijd binnen Sciento
logy lijken de dagen voor de 
gehele, zich kork noemende 
sekte, geteld. Het aantol vol
gelingen is dramatisch terug
gelopen. Bij de Nederlandse 
tak, die haar hoofdkantoor 
in Amsterdam heeft, staan 
nog maar enkele honderden 
actieve-leden ingeschreven. 

ONTUCHT 
Aan het eind van de jaren 
zeventig schermde de l!ö:.~ien-

tology-beweging in Neder
land nog met duizenden 
aanhangers. 

Het verval van Scientology 
is vooral te vinden in het 
feit dat ex-leden getuigenis
sen tegen L. Ron Hubbard 
voor de Amerikaanse recht
bank hebben afgelegd. Ge
tuigenissen die de al jaren 
bestaande vermoedens over 
onderdrukking en uitbuiting 
door de sekte van haar leden 
bevestigden. Alle prachtige 
verhalen van Hubbard gin
gen aan flarden. Van zijn 
opleiding en studie tot zijn 
oorlogsverleden... Alles" 
bleek uit de duim gezogen. 
Jonge vrouwelijke sektele
den verklaarden voor de 
rechtbank op jeugdige 
leeftijd door Hubbard tot 
ontucht gedreven te zijn ... 
Het masker van Scientology 

viel af. En· L. Ron Hubbard 
verdween. Waarschijnlijk 
overleden aan. een lang slui
merende hartkwaal. Maar de 
bevestiging van zijn dood 
zou de Scientology-bewe
ging definitief knakken. 
Daarom moet L. Ron Hub
bard voor de buitenwacht 
nog leven. 

Maar de rechter heeft in· 
middels haar oordeel over 
Hubbard uitgesproken. "Hij 
is een pathologische leuge· 
naar over zijn eigen verle
den. Een schizofreen en pa
ranoïde reagerend mens op 
zij_n vermeende vijanden," 
zet rechter Paul Brecken
ridge in Los Angelos. Mocht 
Hubbard nog in leven zijn 
dan wachten hem talloze 
rechtzaken... Van verkrach
ting tot oplichting ....... 
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WRSmlt 

3Sjur ... ..._......Hel ..................... 
-'77M'83 
.. Oe manier waarop bij Sciento
logy gewerkt wordt laat je ver
anderen in een robot. Zeker als 
je getrouwd bent dan ... eh, gaat 
je huwelijk_op een gegeven mo
ment gevaar lopen. Omdat het 
grote doel is om de mensheid te 
redden. Dus als je van Sciento
logy thuis komt vertel je je part
na· - ·· ->usiast wat je allemaa! 
geleerd hebt. Maar die man 
denkt gewoon aan al dat geld 
dat het kost en ook aan het geld 
dat het anderen kost. Die zegt 
jou dan: .Dat je daaraan mee
werkt?!" Dus je krijgt thuis 
steeds de andere kant van de 
medaille te horen. Maar omdat 
ik bij Scientology de mensheid 
wilde redden, kwam ik voor de 
keus te staan: wat is het beste 
voor iedereen? Toen heb ik ge
zegd, ik werk verder mee in de 
groep en laat mijn huwelijk val
len. Dat had tot gevolg dat ik da
gelijks ruzie had om Scientolo
gy. Mijn man was heel erg ver
twijfeld, die wilde me vasthou
den, tot ook hij na zeven jaar 
zei: .. Nu is het welletjes." 
Vandaag is de scheiding defini
tief. Ach natuurtijk zijn er ook 
andere oorzaken dan Scientolo
gy, maar dat heeft toch wel de 
problemen in gang gezet. Ik heb 
het ook bij andere huwelijken 
daardoor slecht zien gaan. Ik 
heb gezien dat ouders hun kin
deren niet meer zagen. Ik heb 
ook mensen meegemaakt die fi
nancieel kapot gingen omdat ze 
al die dure cursussen kochten. 
Dan zeg ik iedereen moet tegen 
Scientology beschermd wor
den." 

Ar.gelque Ylessel 

32,_ 
VM'821ot'83HdYM 
lel.....,.. Cllurclt 
.... .... ft. 10.000 
betukl 
.. In mijn laatste functie kreeg ik 
mijn opdrachten uit Denemar
ken en moest ik daar rapporte
ren hoe de topmensen van 
Scientology in Amsterdam 
werkten. En ik moest ze stimule
ren om hun produktie te halen. 
Want het is erg belangrijk bin
~"11 Scientology dat er zoveel 
mogelijk cursussen en/of au<.. 
ting worden verkocht. En dat 
was heel duur. Ik betaalde in 
augustus '83 11. 6500 voor 
twaalleneenhalf uur auditing. 
Ik schat dat ik er meer dan 
11. 10.000 heb uitgegeven, terwijl 
ik er in het hele jaar dat ik daar 
gewerkt heb maar in totaal 
11. 130 heb verdiend. Ja, ik ben 
daar echt gebruikt. Ik had nog 
wat reserves en ik had kennis
sen die me wel eens wat toe
stopten. Geld binnenhalen was 
bij Scientology heel belangrijk. 
Op stalvergaderingen werd heel 
openlijk gezegd dat best onder 
valse voorwendsels leningen 
aangegaan mochten worden 
om cursussen te kopen. Dat 
werd zelfs vanuit Scientology 
geadviseerd. 
Het was keihard werken daar. 
Twaalf tot veertien uur per dag. 
Met weinig gezelligheid, slecht 
eten, weinig lachen en veel een
zaamheid. ledereen was maar 
hard bezig om zijn omzet te ha
len en werd die niet gehaald 
dan waren mensen heel prikkel
baar. Ach, als ik achteraf terug
kijk was ik in die periode volko
men idioot. Ik accepteerde al
leen wat Hubbard geschreven 
had."•• 
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Piet Zwarthoed 

35Jur 
Vu '78 tot '711 Scien
tolop-lkl 
Fl. 12.000 ....... 
.. Een voorbeeld hoe ze je op
eens van de ene op de andere 
dag naar beneden trapten. Ik 
had daar net een andere baan 
gekregen en ik moest zorgen 
dat bij de verhuizing naar een 
ander gebouw er binnen twee 
weken nieuwe telefoons zouden 
staan. Maar de PTT heeft daar 
vijf weken voor staan en wat ik 
ook deed, die ambtenaren wa
ren niet te beïnvloeden. Dat 
kostte me toen gelijk mijn 
baan~e. Ik kreeg er zelfs de 
schuld van dal de inkomsten 
van Scientology die week zo 
laag waren. 
De hele groep was het daar mee 
eens, want je moest je opgave 
halen. Mislukte dat, dan kreeg je 
ook geen loon uitbetaald, terwijl 
ik maar zevenlig tottachtig gul
den per week verdiende. Ik heb 
wel gehad dal ze acht weken 
dat loon inhielden. Daarbij 
kreeg je dan nog extra straf. 
Dan moest je zeven in plaats 
van zes dagen per week wer
ken. Of je moest trappen poet
sen of schilderen. Zelfs je vrien
den binnen Scientology praat
ten dan niet meer met je. 
Dat komt omdat hel doel de 
middelen heiligt. Het doel om 
die planeet te verlossen, daar
voor is elk middel geoorloofd. 
Daar gaat Scientology ook aan 
kapot, ze zijn veelte agressief. 
Ze houden de mensen binnen 
de kerk voortdurend in angst. 
Want als je wegloopt dan ben je 
een vijand van Scientology ge
worden en dan is weer alles te
gen jou geoorloofd." 

x. 
Een .................. 
- bard, die ziJn 
- ... zijn Sclento-
loty..........,. niet 

30 

openbaar wil maken, 
omelat hij vla aen pro
ces nog gald van da 
bawaglnll tarllll wil 
aiMn. 
.. Ik heb dus twee jaar gewerkt 
als geheim agent voor Sciento
logy. Ik gal me dan uit voor een 
ander persoon en ging op zoek 
naar een geschikte rol om gege
vens voor Scientology te verza
melen. Bijvoorbeeld bij profes
sor Bastiaans. die toen wat arti
kelen tegen Scientology had ge
schreven. meldde ik me als stu
dent. Ik ging dan regelmatig te
rug zodat het vertrouwen groei- , 
de. Er ~aren . vaste ~.doelen. ' 
Over:tiel~~liê$.'"geêstelijkê 
volkSgeZc:indheid. "'Na een half 
jaar kreeg ik een cursus met 
veel spionagetechnieken van 
Scientology, maar met acteerta
lent kwam je veel verder. De ge
schreven cursusbladen waren 
echter niet. zoals bijna alle an
dere Scientologygeschriften, 
ondertekend door Ron Hub
bard. De informatie die ik verza
melde gal ik door aan de aldil; 
ling Bl in Nederland. Dré 
speelde die gegevens weer 
door naar Denemarken en daar
vandaan gingen ze naar Jeanne 
Kember in Engeland. die heeft 
later voor dil soort praklijk«ii' 
nog in de gevangenis gezeten. 
Hèt hoofd van de Europese in-... 
lièfitingéildienst:" dé neense s'u-"' 
Jlàiï'"'Hal~Sd!berget:. vertelde me 
trouwens dat er gegevens wa
ren waarvoor Scientology ver
volgd zou kunnen worden. 
Die zullen wel op microfilm in de 
dag en nacht beveiligde kluis in 
Denemarken liggen. 
Kerk en spionage zijn natuurlijk 
twee hele vreemde dingen sa
men. Dat is Scientology, gods
dienst in een agressief twintig
ste eeuws jasje. Ik kreeg voor 
mijn inlichtingenwerk een gratis 
cursus ter waarde van 17000. 
Een persoonlijke beloning van 
Hubbard, zeiden ze. W~(Of!lj~ 
het heb gedaan? Ik was nogal 
a'V9ntuurlijk en niellwsgierlf. 
Verder was ik erg geboeid door 
Scientology, maar dat zal een 
buitenstaander nooit kunnen 
begrijpen. Bij hel opmaken van 
de balans zeg ik nu wel. dat ik 
weer helemaal in geestelijk 
evenwicht ben als ik al het geld 
dat ik aan Scientology heb be
taald weer terug heb." 

411Jur 
Van '72 tot '78 Sclen
toloot 
Fl. 47.000 ........ 
alias tarunaJtraget~ 
na drailllnll Met pro
ces 
.,Ik ben in '72 begonnen met 
een cursusje en daar zaten din
gen in die me wel aanspraken 
Maar door hun manier van 
brengen denk je dat het heel 
belangrijk is waar zij aan bezig 
zijn en zo raak je eraan ver
slaafd. Dat is de truc van Scien
tology, zij wekken de indruk dat 
je een unieke kans krijgt, die 
nog nooit heeft bestaan, om, 
laat ik het nu maar in hele dikke 
woorden zeggen, de wereld van 
een zekere ondergang te red
den. 
Daarvoor worden mensen dus 
gebruikt, mensen die cursussen 
volgen financieel, mensen die 
daar gaan werken, op staf ko
men zoals dat heet. worden ge
woon een soort slaven. Kijk 
Hubbard heeft een geweldig 
doel om de hele planeet te be
vrijden. En hij zegt dat als je 
maar lang genoeg doorgaat met 
zijn leer. je op den duur hele 
krachtige, goddelijke vermo
gens krijgt. Dat is gewoon lul
koek, zo ben ik ook zes jaar bij 
de neus genomen. 
Ik ken een student sociologie, 
en zijn vrouw die voor veearts 
studeerde. Het is door Sciento
logy helemaal de mist ingegaan. 
Ze zijn verschrikkelijk gebruikt 
en wonen nu in verpauperde 
omstandigheden. Ze namen ge
noegen met een paar tientjes 
per week, terwijl die Hubbard 
naar het schijnt een privé ver
mogen van 85 miljoen dollar 
heeft opgebouwd. Scientology 
is gewoon big business, terwijl 
de mensen die het werk doen 
nauwelijks te vreten hebben. 
Nee, Hubbard misbruikt mensen 
met het heiligste wat ze hebben, 
de religie, daar zou ik hem bij 

wijze van spreken zo dood voor 
kunnen schieten. 
Hoe ik mijn geld heb terugge
kregen? Door te dreigen dal ik 
met een proces een miljoen gul
den zou eisen als schadever
goeding, want ik had de bewij
zen hoe ondeskundig ze te werk 
waren gegaan. Daarom hebben 
ze me alles terugbetaald." 

33,_ 
Van '77 tot 'Til leien· 
tolop-lkl 
Fl. 3.000 ullgagavan, 
nog ft. 2.100tagoad 
,.Ik heb nog f 2500 van hen te 
goed, maar dat betalen ze niet 
omdat ze zeggen dat ik nog 
f 10.000 moet dokken voor cur
sussen. Die volgde ik nota bene 
toen ik vijf dagen per week van 
negen tol zes bij hen werkte, 
waarvoor ik maar f 30 per week 
vergoeding kreeg. Ze be
schouwden me als een part-ti
mer en ze stelden voor om hele
maal bij hen te komen werken. 
Dat hield in dat ik dan zes da
gen per week van negen uur 's 
morgens tot tien uur 's avonds 
zou moeten werken. Dat wei
gerde ik en dat werd dus ook 
mijn afscheid. 
Ik werkte 's morgens in de kin
dercrèche. De kinderen werden 
daar 's morgens gebracht en 
bleven meestal tot tien uur 's 
avonds, tot de ouders hen kwa
men ophalen. Tussendoor za
gen ze de ouders een uur bij de 
lunch en een uur tijdens etens
tijd. De rest van de tijd moesten 
ze in de crèche blijven, die in 
een smerige kelder was geves
tigd. Ze hadden daar vrijwel 
nooit warme maaltijden en vers 
fruit. Ze aten meestal brood met 
pindakaas met wat melk of yog
hurt met roosvicee erbij. Er was 
een kind bij dat altijd huilde. 
Zo'n kind werd dan maar in de 
hoek gezet tot het ophield 
Zieke kinderen moesten ook ge
woon in die kelder blijven. Alle 



kinderen, of ze nu twee of tien 
waren kregen voor alles wat ze 
deden ook puntenbeoordelin
gen, die op een groot bord aan 
de muur werden opgetekend. 
Waanzin natuurlijk voor een 
kind van twee. En echt, het was 
niet zo dat de ouders niet van 
hun kinderen hielden, alleen 
Scientology was belangrijker. 
Ook voor mij. Ik was doodsbang 
dat ik voor eeuwig verdoemd 
zou blijven toen ik eruit stapte." 

··-· __ , "._,,,_ ....... ·--·-----·--~-----------

kwamen wel op mijn bureau te
recht, waar ik ze voor die ge
heime dienst eerst doorlas. Er 
werden ook krankzinnige din
gen gedaan tijdens die sessies. 
Zo heb ik eens een sec-check 
gehad waarin gesuggereerd 
werd dat ik een moord had be
gaan. Dat werd zo subtiel aan 
me gevraagd, dat ik aan mezelf 
ging twijfelen. Hoe verder ik 
kwam, hoe misselijker ik ervan 
werd. Echt als ik daaraan terug
denk word ik weer kwaad naar 
die hele bende toe." 

Peter WIR Doorn 
30Jaar 
Van '711 tot '81 Sclen· 
Wogr-lld 
Fl. 4.000 uitgegeven, 
- un ft. 1.000 
nogtegoed 

Jos Hoedernakers 

.. Het geld van Scientology dat is 
ven '78 tot '80 Sclen· Momo Rlenks een hele duistere zaak. Maar ik 
Wotlr-lld weet wel binnen de organisatie 
Fl. 330 bHtMcl waren de munten heilig. Vol-

gens mij ging het geld uit Ne-
.. lk heb dus voor die G. 0., zeg derland eerst naar Denemarken 
maar geheime dienst van de Ik heb zo informatie verzameld en later naar Amerika. Ik weet 
Scientology gewerkt op kan- over Gerrit Komrij, die toen in wel dat de Zweed Erik Magnus-
toor. Daar kreeg je opdrachten de pers een aanval op Sciento- sen, een van de topmensen in 
uit Denemarken en dan moest je logy had gedaan. Samen met Amsterdam, weleens pakken 
zoveel mogelijk materiaal verza- Bart Sc:hwittetS' heb ik toen dat geld naar Denemarken bracht. 
meten over mensen, die vaak uit boekje Zwarte· Gerrit geschre- Gewoon zo op zijn lichaam. Bui-
de Scientologybeweging zelf 48 Jur ven over Komrij. Ja achteraf zeg ten de boeken om ja. Of hoe ze 
kwamen. Dan las je alle rappor- ven '73 tot '80 Solen- ik waarom eigenlijk, maar in die het verantwoorden weet ik niet, 
ten en bekentenissen van die Wotlr·Hd tijd was het wel effectief, want maar het verdween wel uit Ne-
mensen door, hoe hoog ze ook Fl. 4.000 uitgegeven, Komrij hield wel op met schrij- derland. 
bij Scientology waren. Bekente- nog ft. 125,-tegoed ven. Na dieFrits Bom-affaire hebben 
nissen die vaak tijdens auditing .. Waarom dit artikel? Omdat er Scientology wilde ook altijd ·din- ze ook lang niet beslag kunnen 
sessies werden gedaan, die nog elke dag mensen van de gen te haastig doen. Er was bin- leggen op alle bankrekeningen. 
door de Scientologyleden toch straat geraapt worden, die door nen die beweging een afkick- Net zo min als ze de echte 
als een soort biecht beschouwd Scientology in de grootste pro- programma ontwikkeld, Narco- boekhouding te pakken hebben 
werden waarvan de geheimhou- biemen komen. Want ik ken nie- non, wat op zich helemaal niet gekregen. Die was nooit in het 
ding verzekerd was. Ook daar mand, die door Scientology be- zo slecht was. Maar dan had de gebouw. 
haalde je dan dingen uit op sex- ter is geworden. Zelf ben ik al- top het idee dat alles binnen zes Het hoofd van de G.O. geheime 
gebied, familieomstan'digheden tijd aan de buitenkant gebleven. weken op poten moest worden dienst van Scientology, heeft 
of zaken waarmee je gekwetst In het begin was ik erg enthou- gezet. Dat ging natuurlijk niet. me weleens gezegd dat als er 
kon WOI'den. In ieder geval din- si ast, zelfs zo dat ik vrienden En ik hoor van jou dat er nu nog een belangrijke rechblzaak zou 
gen waarvan je liever niet had van me erin gehaald heb. Zelf maar een persoon wordt alge- komen ze het makkelijk uit kon
dat ze die op je werk zouden ben ik enigszins wakker geble- kickt in het hele programma. den houden, omdat ze daarvoor 
weten. Die rapportjes werden ven door mijn vrouw Alicia, die Mensen die weggingen hadden een aparte bankrekening had
naar ons kantoor in Denemar- was het totaal niet eens met al- altijd problemen. Ik heb vaak den met drie, vier miljoen erop. 
ken gestuurd waar ze op micro- les wat daar gebeurde. We heb- gedacht waarom laat Sciento- Dat geld is bij alle onderzoeken 
film werden gezet en zo be- ben daar ook vreselijke ruzies logy ze niet zomaar gaan. Maar nooit boven water gekomen. 
waard bleven. over gehad en achteraf zeg ik ja, dan waren er altijd kwesties Volgens mij is die hele Sciento-
Oie G. 0., afdeling 8 1, werkte dat ze steeds gelijk heeft gehad. over geld, die ik dan als laatste logy puur geldmakerij. Het 
ook met informanten. Frits Ke- Ach, in alle sektes zijn de men- man moest oplossen. Niet het maakte niet uit wat er gebeurde 
venaar, het huidige hoofd van sen gevangenen. Ze kunnen prettigste werk. Toch denk ik als de munten maar kwamen. Ik 
de kerk, Ben Neve en Peter van niet vrij denken. Dat is ook bij dat juist die veel te hoge prijzen heb mensen meegemaakt die 
Doorn hebben zo gewerkt. Ze Scientology het geval. Nee, ik Scientology gaan opbreken." aangespoord wérden om extra 
werden door Scientology be- denk dat als dit artikel is ver- hypotheek op hun huis te ne-
taald met gratis cursussen voor schenen er niemand meer kan men, om maar meer auditing en 
alle informatie die ze aanlever- zeggen, dat hij of zij niet ge- cursussen te kopen. Ik ben ook 

:1 den. Er was ook een dokter die waarschuwd is voor die Scien- weleens als spion gebruikt. Ik 
j in gezondsheidorganisaties in- tologybeweging. Als mensen er moest toen de reglementen van 
~ . filtreerde. dan nog instappen zijn ze wel Interpol opsporen. Ik was 
·~ Ja, ik vertrouw niemand meer oerstom. doodsbang, maar Frits K8118-

daar bijvoorbeeld dat als je een dikke streep onder gezet. ooorn deden dat informanten-
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je dertig mille boete moest beta
len als je er ooit over zou vertel
len. Er waren meer machtsmid
delen. Oe technieken die binnen 
Scientology gebruikt werden 
om mensen uit de problemen te 
helpen konden ook omgekeerd 
gebruikt worden om vijanden in 
de vernieling te helpen. 
Ach ik merkte pas hoe rotte 
troep het was toen ik op staf 
kwam in '78. Toen kwam ik vaak 
's avonds thuis en barstte ik tij
dens het eten in huilen uit. Toen 
dacht ik: ik hoor bij dat zooitje 
niet meer thuis. Toen ben ik 
weggegaan." 

H.vanD. 
WIIIIIIOIIIem bliJyen 
v... '77 tot '80 biJ 
Scientology 
Fl. 8.000 llestHCI. ............ 
,.Ik werkte dus bij Legal. Die af
deling trad pas in werking als de 
informatie-afdelingen hadden 
gefaald en er dus een aanval op 
Scientology kwam die niet van 
tevoren voorzien was. Dan 
moest Legal ervoor zorgen dat 
zo'n persartikel b.v. gerectifi
ceerd werd. Desnoods na een 
rechtszaak. • 
Want daar waren ze gemakkelijk 
mee. Kijk, dit artikel in de 
Nieuwe Revu zal als schadelijk 
voor Scientology beschouwd 
worden. Dan gaan ze dus op 
kantoor eerst materiaal verza
melen over de journalisten van 
Nieuwe Revu. Er worden ook 
rapporten geschreven om de 
aanval te onderscheppen. En 
Legal gaat dan ook kijken of er 
een rechtszaak mogelijk is. Nou 
ik verzeker je dat die rechtszaak 
tegen Nieuwe Revu er komt. 
want Scientology beschouwt 
het aanvallen belangrijker dan 
het winnen. 
Oe opdrachten voor die afdeling 
Legal komen uit Denemarken. 
Erg geheimzinnig allemaal. Met 
telexen in code, verzegelde 
pakketten op een geheim post
busnummer. Zo wantrouwend is 
SCientology tegenover de bui
tenwereld. Op de rapporten van 
de geheime dienst van de 
Scientology, zal ik maar zeg
gen, stonden ook nooit de na
men van de opstellers. Voor een 
inval van de politie lagen de 
plannen al klaar. Dan wist ieder
een precies wat in de papier
versnippermachine moest. Ter-
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wijl de meest geheime docu
menten bij diverse personen 
thuis liggen. 
Als je aan SCientology begint 
dan stap je op een lopende 
band. Als je aan een cursus be
gint dan ben je haast al bezig 
met de volgende. Dat grijpt heel 
goed in elkaar. Ervan afstappen 
is er niet bij. Dan word je 
geestelijk onder druk gezet, of 
ze dreigen als je daar gewerkt 
hebt met die self-made con
tractjes, waardoor je hele hoge 
boetes zou moeten betalen. Dat 
heb ik zelf ook meegemaakt 
toen ik eruit stapte. Nee, het 
hele systeem, ik moest er van 
walgen." 

Beif·SdiMIIen'; , 
381-
v ... '78 tot •at ~c~en
tology·llcl . .. _ .... _ .. .............. ~ ......... .,........ 
s- nMt zQn 

- ·ongeveer ft. 25.000 llestHCI 
.. Vooraf wil ik wel zeggen dat Ik 
de filosofie van Hubbard nog 
steeds onderschrijf. Maar hoe' 
het in de praktijk wordt uttgé
wertd dat klopt niet meer. Ik heb 
ook als hoofd van de Sciento
logy wel dingen gedaan, waar
van ik later spijt heb gehad. Dat 
kwam door die hele organisatie 
waar je een onderdeel van 
vormde. 
Juist vanwege die organisatie 
heb ik ook de verschillen van in
zicht gekregen. Er zijn daar veel 
blunders gemaakt. Niet zozeer 
op lokaal niveau. maar vooral 
internationaal. In Amerika en 
Engeland zijn er ook mensen de 
gevangenis in geraakt door 
foute handelingen. Onder meer 
de vrouw van Hubbard. Maar 
die Amerikaanse organisatie, 
met weinig inzicht in wat in 
Europa gebeurde, is hiernaar 
toe overgewaaid. Achteraf vind 
ik dat SCientology heel fout 
heeft gereageerd op die Bom
affaire. Michael Seeters, een 
jongen van zeventien jaar had 

Wat betreft de familie Van 
Seeters. Ter illustratie dat er 
twee kanten aan deze zaak 
zijn wil il< hierbij het succes
verhaal citeren van wijlen 
Dolf van Seeters. de vader 
van Michael. ..Dit pro
gramma (het reinigingspro
gramma) is er een erg spor
tieve aangelegenheid die 
mijn conditie behoorlijk ver
beterd heeft. Behalve het 
.. schoon" maken van het li
chaam zijn er bij mij ooi< nog 
de volgende winstpunten te 
melden. Het verdwijnen van 
een aantal chronische pij
nen. Een enorme vergroting 
van mijn uithoudingsvermo
gen, verhoging van de be
kwaamheid om mentale bar
rières te nemen." 
Wat betreft de financiën. Het 
zal duidelijk zijn dat er voor 
een ongesubsidieerde instel
ling als de Scientologykerk 
geld moet binnenkomen. Dit 
geschiedt door donaties 
voor geestelijke raadgeving 
en cursussen die voor raad
gever opleiden. ledereen kan 
indien hij ontevreder is en 
een verzoek om teruggave 
indient binnen drie maanden 
na de laatste cursusdag zijn 
geld terugkrijgen. Dit is een 
standaardprocedure. 
Inzake de ,.spionage-activi
teiten". Aan de ene kant 
moet het duidelijk zijn dat als 
een organisatie te maken 
krijgt met uiterst gemene en 
professioneel opgezette aan
vallen van destructieve groe
pen, dat zij zich zal gaan ver-

nooit zo behandeld mogen wor- ook niet 
den. Trouwens, die hele familie honderden ex-scientolo-
is door de gehaktmolen ge- gen tot vijand van de organisa-
draaid. Maar · · · · · · · tie zijn benotimd. Ik kon zelf vrij 
biemen ~Viil soepel uit de kerk stappen. 
zijlhifi . ~ ... , ~ _ . Maar ik heb door mijn werk als 
van bUltenäf waar men zo ~ journalist altijd al een bijzon
<S~~;.maar meet 4dflr ,. dere behandeling binnen SCien
v,,,..,.."..._111 V8rl blnilenutrJri' · tology gekregen." cc 

dedigen en indien mogelijk ~ .. ·. 
zal willen voorspellen waar t 
en wanneer en door wie de 
aanvallen zullen plaatsvin
den. Dat betekent niet dat er 
ten tijde van het guardlans 
office geen dingen gebeurd 
zijn die niet door de beugel 
konden. Maar het frappante 
is dat de ex-leden die hier uit 
de schoolklappen juist in die 
tijd actief waren. Misschien 
waren het dus toch ge
gronde redenen waarom wij 
ze de toegang. tot de Kerk 
ontzegden. 
De crèche hebben we nog 
steeds en is op de 2e verdie-

f 
t: • > 

ping van ons huidige ge- • 
bouw. De kinderen zijn daar 
van 9.30 tot 17.30, krijgen 
goed te eten en het punten
systeem vinden ze een 
prachtig spel. Dingen als in 
de hoek zetten kennen we 
niet. L. Ron Hubbard zelf 
zegt in een boek: Een kultuur '· 
die zijn kinderen mishandelt 
heeft zijn toekomst ver- ~ 

~/uiting wil il< zeggen i'.:····· dat il< persoonlijk diep ge- ~ 
troffen ben door deze twee 
artikelen. 11< heb zelf erg veel ,. · 
gehad aan Scientology en il< ;:. · 
zal ervoor blijven knokken. 11< 
geloof in de waarheid en il< "' 
kan alleen maar zeggen dat 
de tijd zal leren wie er gelijk 
heeft gehad. 11< vitid L. Ron 
Hubbard de meest geniale 
man die il< in mijn leven ge
troffen heb en er zijn IJli/joe
nen die dat net T,d'V{iideiJ. · ·~ -

Pau/Rood. 

lntetviews & research: 
Monno Rienks en Beft Voskuil 
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Miehoei Seeters, ex-lid: 'Na het 
me op in een kamertïe. Als 
had ik zelfmoord 

Nu ik weer met Sciento
logy bezig ben krijg ik 
het gewoon weer be

nauwd, de laatste dagen slaap 
ik ook slecht" Michael Seeters 
is nog niet los van zijn Sciento-

~;~ .. -.," 7 "' logy-verleden. Oe 21-jarige jon-
cv·~,,,~ . . z.c ' , -à, gen was van zijn vijftiende tot 

1"., ,. .,_.u~"" aan zijn zeventiende jaar een 
ó••1 · '·\ c \\e • .,n vurig aanhanger van de leer van 
C·• Ac•" Vif? ' . 

,. _ /. -} ;,_.., 'c"" c Ron Hubbard. En een handige. 
' r •,• Als verkoper van Scientology-

----~------1 .. ::~~~:'~~ boekte hij onge-

bekentenis 
Monno Rienks heeft het wel ge
weten dat hij zijn nek uitstak 
toen hij deze reportage maakte. 
Zijn ex-collega's bij Scientology 
maakten hem aan alle kanten 
;KWart en trokken zijn integriteit , 
in twijfel. Pa ui Rood, de officiële 
persvoorliciJJer voor Sciento
logy maakte het helemaal bont 
'Rij stuurde een in goed vertrou
wen afgegeven petitie met per-J 
soonlijke bekentenissen van 
Monno, waarvan de beweging 
had verzekerd dat die gegeven 
geheim waren naar onze 
adjunct-hoofdredacteur Hans 
Wilbrink. 
Dit alles om de publicatie te ver
hinderen. Monno Rienks: .. Dat 
ze dit doen bewijst eens te meer 
welke'verfoeilijke praktijken 
Scientology erop na houdt 
Rood belde me nog op dat dit 
maar het begin was en ze nog 
een heel onderzoek naar me zijn 
gestart." Commentaar van 
Rood: "Geen commentaar". 
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kende omzetten . .,Ik schat dat ik 
voor een klein miljoen aan cur
sussen verkocht heb," zegt hij. 
Daar kreeg Miehaal dan een 
zakcentje van f 25 per week 
voor. Maar door dat verkopen 
kwam Michael ook in de proble
men. Want bij een uitgelokte 
transactie van de Scientology
beweging werd Miehaal gefilmd 
door de geheime tv-camera van 
ombudsman Frits Bom. Die uit
zending veroorzaakte een 
schandaal. De stenen vlogen bij 
het Scientology-gebouw naar 
binnen. Belastinginspecteurs 
legden beslag op bankrekenin
gen van acht ton. Vier jaar na 
dato wordt nog steeds gestre
den om de belastingclaim van 
twee miljoen. 
Scientology sloeg traditiege
trouw agressief terug door een 
proces tegen Frits Bom te be
ginnen, dat echter werd verlo
ren. 
Intern werd de zeventien1arige 
Michael Seeters als de hoofd
schuldige aangewezen. Mi
chael: .. Moet je nagaan. Ik zat ·s 
avonds daar in het scientology
gebouw te werken, toen ik op
eens allerlei telefoontjes kreeg 
van mensen die me bedreigden. 
Even later vlogen er zelfs ste
nen door de ramen. Ik wist niet 
eens dat ik op tv was geweest 

Daar had de leiding, die al een 
week van te VOfen van die uit
zending wist, me niets van ver
teld. Diezelfde nacht moest ik 
van hen alles opschrijven wat ik 
had gedaan en gezegd in ver
band met die uitzending. Ik ben 
tot 's nachts drie, vier uur bezig 
geweest De dag erna werd ik 
weer ondervraagd. Kort daarop 
moest ik naar onze vestiging in 
Denemarken. Ik zou daar tot 
rust kunnen komen, want ik was 
door alle toestanden toch wat 
overspannen geraakt Verder 
zou ik daar meteen een cur
susje van twee dagen doen. 

"Mijn vader Is 
bij Scientology 
kapot gemaakt. 
Ze hadden hem 
aangepraat dat hij 
in een vorig leven 
Judas was" 

Op de dag dat ik weer terug 
naar Nederland zou gaan, werd 
ik opeens naar een ander deel 
van Kopenhagen gebracht Er
gens in een obscure steeg was 
een gebouw met allerlei gangen 
en trappetjes. Dat moest ik hele
maal door lopen. Helemaal bo
venin was een geïsoleerd hok 
van twee bij twee meter. Ik werd 
achter een tafel gezet en tegen
over me gingen een hele brede 
en een Arabische man zitten. 
De deur ging dicht en er scheen 
een bureaulamp in mijn ogen. 
Toen begon het verhoor. In het 
Engels. Ik moest steeds maar 
weer hetzelfde vertellen. En als 
ik ook maar iets afweek van een 
vorige verklaring dan werd ik 
meteen van leugens beschul
digd. Ze werden ook heel 

kwaad. Sloegen met papieren 
op tafel ... Je hebt geld gekregen 
van de ombudsman," 
schreeuwden ze. ..Beken het 
maar!" Zo ging dat door. Ze zei
den dat ze me kapot zouden 
maken. 
Ook zou ik een CIA- en een FBI
agent zijn. Het ging op een heel 
harde manier. Ik was zo bang 
dat 'ik begon te trillen en ik 
voelde me ziek worden. Het be
gon echt te draaien in mijn 
hoofd. Ik begon te huilen en te 
schreeuwen. En ik klapte hele
maal in elkaar, ik kon geen 
woord meer uitbrengen, alleen 
nog maar huilen. 
Zo lieten ze me achter, alleen. 
Opgesloten. Ik wist niet meer 
wat ik deed. Kijk als er op dat 
moment een raam in dat ka
mertje geweest was, dan was ik 
er geheid uitgesprongen. Dan 
had ik zelfmoord gepleegd, zo 
erg was ik eraan toe." 
Daarna werd de 17-jarige jon
gen nog een tijd verhoord. Hij 
moest ook daarna nog in Dene
marken blijven, waar hij VOOf 

straf een geverfde trap moest 
afkrabben. Kort daarop werd de 
inmiddels in Nederland terugge
keerde Michael Seeters uit de 
kerk gezet. die op dat moment 
zijn hele leven vertegenwoor
digde ... Ik heb daarna maanden 
gewoon op mijn kamer gelegen. 
Niets gedaan. Ik was nog bang 
voor Scientology. Daarom heb 
ik dat verhaal van wat er alle
maal in Denemarken is gebeurd 
nooit aan iemand verteld. Dat 
doe ik nu voor het eerst." 
Maar Michael Seeters was nog 
niet van Scientology verlost, 
want ook zijn vader. moeder en 
zijn zus waren lid van de bewe
ging . 
.. Mijn vader is bij Scientology 



t verhoor sloten ze 
. ~ had gekund, 

.. 

helemaal kapot gemaakt. Hij 
was een gezonde heldere man. 
Een gepensionèerde marineoffi
cier. Maar bij Scientology was 
hem aangepraat dat hij in een 
vorig leven Judas was en daar 
zat hij vol schuldgevoelens van. 
Als ik het nu zo vertel dan lijkt 
het te gek om waar te zijn, maar 
mijn vader ging er helemaal aan 
onderdoor. Ook omdat we in fi
nancieel opzicht vrijwel failliet 
waren. Dat kwam omdat de hele 
familie tussen de f 200.000 en 
de f 250.000 aan Scientology 
heeft uitgegeven. Daar maakte 
mijn vader zich ook grote zor
gen om en dat heeft volgens mij 
ook zijn dood verhaast." 
Vader Dolf Seeters stierf twee 
jaar geleden aan een hartaan
val. Miehaal Seeters: "Negen 
maanden voor zijn dood heeft 
hij nog een kuur gedaan van 
Scientology. Met veel hardlo
pen, in de sauna gaan en vita
minebehandelingen. Dat is heel 
gevaarlijk voor hartpatiënten, 
schrijft Hubbard. Die kuur zal 
mijn vader ook geen goed ge
daan hebben." 

"Ze werden heel 
kwaad. Je hebt 
geld gekregen van 
de ombudsman, 
schreeuwden ze. 
Ookzoutkeen 
FBI en CIA·agent 
ziJn." 

Scientology-arts Lidy Stut-Van 
Oort die de zogenaamde reini
gingsprogramma's medisch be
geleidde, weet niet meer zeker 
of zij Dolf Seeters voor aanvang 
van de kuur medisch keurde en 

ze weet ook beslist niets van de 
twee rapportjes die hij schreef, 
waarin hij klaagde over steken 
in zijn hart. Ookter Stut ver
schuilt zich verder achter haar 
medisch beroepsgeheim. 
Mevrouw Seeters, die inmiddels 
ook de Scientology-kerk verla
ten heeft, zegt bitter: ~Hoe kan 
ze dat nu vergeten zijn? Ze 
heeft ons nota bene samen ge
keurd." 
Omdat vader Seeters nog een 
bedr.ag van f 80.000 voor nog 
niet gevolgde cursussen had 
vooruit betaald, hebben me
vrouw Seeters en Michael een 
proces tegen Scientology aan
gespannen om hen tot terugbe
taling te dwingen. 
Het is kenmerkend voor de 
Scientology-organisatie hoe ze 
op die rechtszaak reageert. De 
voorlichter en spreekbuis van 
Scientology, Paul Rood, die zijn 
wielren- en marathon-succesjes 
als propaganda voor de bewe
ging ziet, beschuldigt Michael 
Seeters van verduistering. In 
een brief aan Nieuwe Revu stelt 
hij zelf dat het verduisterde be
drag zelfs hoger dan de geëiste 
f 80.000 zou zijn. Later trekt hij 
die bewering gedeeltelijk in. 
"Het is maar f 18.000," zegt hij. 
En weer later zegt hij met Frits 
Kevenaar, het huidige hoofd 
van Scientology, dat het maar 
om een paar duizend gulden 
zou gaan. 
"Onzin," zegt Bert Schwitters, 
het toenmalige hoofd van 
Scientology. "Michael en zijn 
vader Dolf hebben nooit een 
cent van Scientology verduis
terd. Anders zou ik ervan gewe
ten hebben. Nee, wat met de fa
milie Seeters is uitgehaald, is op 
geen enkele manier goed te 
praten." 

Audiologie 
Een mengsel tussen biecht en 
psycho-therapie. Het sekte-lid 
houdt de busjes van de E-meter 
{een soort van leugendetector) 
vast, zodat de auditor aan de uit
slag van de meter kan zien hoe 
hevig de emoties bij de onder
vraagde zijn. Oe E-meter werd 
voor fl. 12.000 verkocht, het is 
een apparaat waarin slechts 
voor enkele honderden guldens 
aan materiaal en produktiekos
ten zijn verwerkt. 

W at is de Scientology 
beweging nu? We 
bezochten daarvoor 

verscheidene malen· het grote 
gebouw van de Scientology in 
Amsterdam. Ergens daarbinnen 
is een keurig afgetimmerd kan
toortje. Met daarin een ouder
wets degelijk bureau, compleet 
met stoel. Op het bureau een 
bord met grote koperen letters. 
Ron L. Hubbard. Het is een ver
trek dat ingericht is als een ver
blijfplaats voor het geval dat de 
stichter van de Scientology be
weging, Ron L. Hubbard, eens 
naar Amsterdam zou willen ko
men. "Een eerbetoon aan 
hem," zeggen ze in Amsterdam. 
"Nee. het is beslist geen altaar," 
zeggen ze ook. Ron L. Hubbard 
is ook geen god. Toch hebben 
zijn naar eigen opgave, zes mil
joen volgelingen de gewezen 
marine-officier en science-fic
tion schrijver erg hoog zitten. Zij 
geloven in zijn theorieën. Zij ge
loven ook dat hij het antwoord 
op de eeuwige vraag "hoe word 
je gelukkig in dit leven" gevon
den heeft. En, omdat ze dat ge
luk bij hem kunnen kopen. 
schaffen ze zich de duurste 
boeken van Hubbard aan. gaan 
op de ene cursus na de andere 
en kopen ook het ene uur audi
ting na het andere. Auditing 
houdt het midden tussen de 
biecht en een behandeling door 
een psycho-therapeut. Alleen is 
bij Scientology het biechtge
heim niet al te waterdicht en zijn 
de psycho-therapeuten:.:. 
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Hoofd van Scientology Nederland, 
Frits Kevenaar: 'Bii ons kun ie geestelii~ 

Frtts Kevenaar, 
het huidige hoofd van Sciento
logy Nederland, zegt van kamer
commissievoorzitter Witteveen 
gehoord te hebben dat Sciento
logy binnenkort als kerk wordt 
erkend. Witteveen ontkent dat 
ten stelligste. 

Het hoofdkwartier 
Het nieuwe imposante 
Scientology-kantoor aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal 
in Amsterdam. 

eigen leden die daarvoor wat, 
alweer dure, cursussen hebben 
gedaan. 
Ja, het systeem zit goed in el
kaar. Eenmaal binnen de muren 
van het Scientology gebouw 
krijg je een lange vragenlijst 
voorgelegd. Daarop vul je onder 
meer in wat je problemen zijn. 
En wat zegt dan die vriendelijke 
Scientology-juffrouw of -heer. 
.,Goh, dat probleem kunnen we 
oplossen als je onze communi
catiecursus volgt of gewoon 
een paar uur auditing koopt." 
Maar als de cursus is afgemaakt 
en het probleem nog niet opge
lost, dan ligt het advies voor de 
volgende cursus of volgende 
auditlog-sessies al weer klaar. 
Zo blijft het Scientologylid be
zig. Desnoods zijn hele leven 
lang. Tot zijn geld op is. Geen 
nood, dan kan hij volle dagen 
voor Scientology gaan werken. 
Hij zit dan "op staf", zoals dat 
heet. En hij ontvangt voor heel 
hard werken een bedrag tussen 
de vijftig en honderd gulden per 
week. En wat gratis cursussen. 
Daarvoor moet hij dan het grote 
ideaal van Ron L. Hubbard om 
de hele planeet te cleanen, te 
reinigen, mee helpen verbrei
den. Voor dat grote ideaal ge
ven scientologen hun baan op, 
verwaarlozen ze hun familie en 
vrienden, ja, zelfs hun lichaam. 
En laten ze zich meezuigen in 
de draaikolk van geestelijke 
dwang, die kennelijk bij deze 
sekte hoort. In Nederland zijn 
op dit moment ongeveer 50 
mensen op staf in de nieuwe 
Amsterdamse vestiging aan de 
Oudezijds VoorburgwaL Er zijn 
nog zo'n driehonderd echt fa
natieke leden daarbuiten, maar 
in de kaartenbakken staan de 
namen van 9000 anderen geno
teerd. Allemaal mensen die wel 
eens een cursus hebben ge
volgd. 
De scientology kerk is de laatste 
jaren vooral in het nieuws geko
men door allerlei schandalen. In 

Engeland en Amerika zijn een 
aantal Scientology-leden, waar
onder de vrouw van stichter 
Hubbard, in . de gevangenis te
recht gekomen door allerlei ma
lafide praktijken. En de rechts
zaak tegen Hubbard, die ervan 
wordt beschuldigd een groot 
gedeelte van zijn prive-vermo
gen van 85 miljoén dollar buiten 
de belasting te willen houden, 
loopt nog. 

"Die Q.O.Is ont· 
staan In een UJd dat 
Scientology onder 
druk stond van CIA 
en FBI. Waar die ge· 
geven• ziJn geble· 
ven, weet Ik niet" 

In Nederland kwam Scientology 
vooral In opspraak doór om
budsman Frits Bom. 
Maar vier jaar na diens senval 
zegt Frits Kevenaar, de lelder 
van de Nederlandse afdeling, 
dat Scientology alleen maar is 
gegroeid. 
.. Die aanval van Bom is goed 
geweest. We kregen daardoor 
juist nieuwe leden. Daarom ben 
ik ook niet bang voor jullie pu
blicatie, want die bewerkt toch 
het tegenovergestelde." (Een 
paar dagen later hadden we 
desondanks de advocaat van 
Scientology aan de telefoon.) 
Nieuwe Revu: .,Toch zijn veel 
klachten hetzelfde gebleven. 
Veel ex-Scientology leden kla
gen dat ze hun geld niet terug 
hebben gekregen. Geld dat ze 
al vooruit hadden betaald en 
niet hebben opgebruikt." 
Kevenaar onschuldig: "Ik kan 
me dat niet voorstellen. Als er 
mensen zijn die menen dat ze 
nog recht hebben op geld, laten 
ze dat dan melden dan geef ik 
ze persoonlijk de verzekering 
dat ze alles terug krijgen." 

L". 

~· 

Nieuwe Revu: .. En de familie 
Seeters dan?" · 
Kevenaar, bits: "Dat is een an- ~· 
det geval. Daar moet d' rechter 
maar over beslissen." 
Nieuwe Revu: .. Wat is je mening 
over de G.O., dat was toch een 
soort geheime dienst?" 
Kevenaar: "Det vind ik wel een ' 
groot woord. Maar in elk geval ' 
is die G.O.nu opgeheven. Die is : 
ook ontstaan in een tijd dat de 
Scientology veel meer onder 
druk stond van CIA- en FBI-zi~ · 
de. Daar werd men binnen 
Scientology ook wat te paranoia . 
van. En er gebeurden ook wel 
wat dingen die te ver gingen 
Maar dat is nu voorbij. Waar alle 
gegevens van die afdeling zijn "· 
gebleven weet ikt>Ok niet." 
Nieuwe Revu: .,Waarom werden 
er geheime agenten gebruikt? '· 
Jij wordt door ex-leden er ook .• 
van beschuldlgd·er een geweest 
Ie zijn." 
Kevenaar: .Dat is niet juist. Ik 
ben nooit onder valse voor
wendsels ergens geïnfiltreerd. < 
Volgens mij zijn er ook helemaal 
geen spionnen of geheim agen
ten gebruikt. Ja, misschien in 
een grijs verleden, zoals toen er 
een inbraak gepleegd is door 
scientologen. Maar dat was ge
loof ik in 1970 en dat was fout." 
Nieuwe Revu: "Waarom zijn de 
mensen zo bang om l:)ij jullie 
weg te gaan?" 
Kevenaar lacht: .Dat moet hun 
eigen slechte geweten zijn. 
ledereen kan bij ons zo weglo
pen. Niemand die hen tegen
houdt." 
Nieuwe Revu: .. Maar dan ach
tervolgen jullie die mensen nog : 
wel en oefenen geestelijk ter- f.· 
reur uit. Bovendien krijgen de ~~. 
mensen die op staf hebben ge- ·.: 
zeten nog een prijs op hun ' · 
hoofd, en als ze ooit terugwillen .. • .. 
komen moeten ze eerst alle ge- : 
volgde cursussen betalen waar- ,, 
voor ze hard gewerkt hebben... of, 

~~·-"-·'·~r 
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Nieuwe Revu: .. Is geld verdie
nen trouwens niet het belang
rijkste in de Scientology bewe
ging." 
Kevenaar: "Ja die klachten hoor 
ik wel vaker. Scientology is veel 
te duur, zegt men dan. Maar 
men vergeet dat je alleen bij ons 
geestelijke vrijheid kan kopen. 
En ik zeg dat wat Scientology 
kan bieden nog onderbetaald 
wordt." 
Nieuwe Revu: .. Waar blijft dat 
geld, gaat dat naar het buiten
land?" 
Kevenaar: "Ik schat dat we vijf
tien tot twintig procent aan de 
andere vestigingen afdragen. 
Maar vergeet niet dat we hier in 
Nederland veel kosten hebben. 
Huur, verwarming, telefoon, lo
nen. Adviezen van buitenlandse 
vestigingen en cursussen die 
door onze mensen daar worden 
gelopen kosten ook veel geld. 
Echt, er blijft hier niets aan de 
strijkstok hangen." 
Nieuwe Revu: .. Maar waarom 
worden er dan hitlijsten met alle 
omzetten van alle Europese 
vestigingen van Scientology ge
maakt?" 
Kevenaar: "Ach, dat is wat 
speels. Dat moet je meer zien 
als een geintje." 

Over de hitliJsten 
met de omzetten 
van alle Europese 
vestigingen: 
"Dat Is speels, dat 
moet Je meer zien 
els een geintJe" 

We moeten veel anders zien is 
de mening van Kevenaar. Hij 
ontkent bijvoorbeeld geldsmok
kel naar Denemarken. En dat le
ningen onder valse voorwend
sels worden aangegaan om 
Scientologycursussen te beta
len komt ook niet meer voor 
zegt hij. Ook de crèche is er niet 

meer. Oe verloedering van de 
mensen binnen Scientology valt 
erg mee. "En voor het weinige 
eten. daar kiezen de mensen 
zelf voor" zegt Kevenaar . 
.. Ach," zegt Kevenaar tot be
sluit: .. Jullie laten 14 mensen 
aan het woord die eruit gestapt 
zijn. We hebben 300 mensen 
binnen Scientology die een heel 
ander, heel enthousiast verhaal 
kunnen vertellen." En trots laat 
voorlichter Paul Rood uitlekken 
dat ook Ajax-speler Keje Mole
naar cursussen van Scientology 
volgt. 
Dat is dus de Scientology 
Church. Of kerk? "We worden 
binnenkort in Nederland offi
cieel erkend als kerk," beweert 
Frits Kevenaar die dat gehoord 
zegt te hebben uit de mond van 
de heer Witteveen, voorzitter 
van de kamercommissie sekten, 
die binnenkort een advies aan 
de Twee Kamer uitbrengt. 
Oe heer Witteveen ontkent der
gelijke uitspraken. "Dat moet 
een onjuiste interpretatie van de 
Scientology mensen zijn. Ik heb 
ze dat nooit verteld, ik kan ze 
dat ook niet vertellen, omdat wij 
als werkgroe;:. een vooralsnog 
geheim advies uitbrengen." 
Nieuwe Revu zou er zeer op te
gen zijn dat Scientology als kerk 
zou worden erkend, met alle be
lastingvoordelen vandien. Want 
de Scientology beweging is in 
onze ogen een zeer commer
ciële instelling, die een ding ver
koopt, zekerheid in het leven. 
Dat soort zekerheden, hoe die 
dan ook bij Scientology ge
noemd wordt, is echter niet te 
koop. Oe scientologen doen dat 
wel en houden mensen afhan-

. keiijk in een slim opgezet sys
teem. Daardoor zeggen veel 
mensen grote geestelijke 
schade te hebben opgelopen.cc 

Interviews en research: 
Monno Rienks en Bert Voskuil 

De voorlichter 
Paul Rood, de voortichier en 
spreekbuis van Scientology, die 
Miehaal Seeters ten onrechte 
beschuldigde. In een brief aan 
Nieuwe Revu stelde hij dat het 
verduisterde bedrag zelfs hoger 
dan ft. 80.000 zou zijn, maar trok 
die bewering later gedeeltelijk 
weer in. Weer later, zei hij met 
Frits Kevenaar, het hoofd van de 
beweging, dat het maar om een 
paar duizend gulden zou gaan. 
Paul Rood was ook de man die 
collega-redacteuren zwart
maakte en fotograaf Monno 
Rienks in diskrediet bracht. 

Volgende week 

Volgende week publiceert 
Nieuwe Revu het tweede deel 
van het dossier Scientology, 
waarin de overige 12 ex-leden 
hun verhaal doen. Onder hen 
een geheim-agent die verslag 
doet van zijn infiltratiewerk in 
opdracht van de sekte. 

Dit natuurlijk 
preparaat 
versterkt 

lichaam en geest 

T~l· 
GINSENG' 

Levens- en 
ouderdomselixer 
samengesteld uit 
Ginseng en zeven 
andere heilzame 

kruiden 
uitsluitend \"Crkrijgbaar bij 

apotheek. drogist en reformhuis 

~~" K. 
t 
f 
t-'·-

~
~; 

. ~--. . -



Kort geding kerk tegen blad 
AMSTERDAM - Volgende week 

dient voor de rechtbank in Amsterdam 
een kort geding dat de Scientology Kerk 
heeft aangespannen tegen het weekblad 
Nieuwe Revu. De Scientology Kerk eist 
dat een artikelenserie over haar wordt 
ingetrokken die deze week begint. De 

i kerk spreekt van "onoirbare en riool-

I

. journalistiek". Vo)gens haar is voor de 
artikelen alleen gesproken met ex-le
den die uit de kerk zijn gezet of gezet 

I 
zullen worden wegens het overtreden 
van de ethische normen die in het ge-
nootschap gelden. 

De Volkskr~nt 

3 0 APR. 1984 

Geding, tegen 
Nieuwe Revu 
aangespannen 
ANP- Op 9 of 10 mei zal voor de 
rechtbank in Amsterdam een kort 
geding dienen, dat. de Scientology 
kerk heeft aangespannen tegen 
het weekblad Nieuwe Revu. De 
Scientology kerk eist dat een arti
kelenserie over haar wordt inge
trokken. Dat heeft een woord
voerder van de Scientology kerk 
zondag meegedeeld. 

Nieuwe Revue begint deze week 
met een serie artikelen, waarin 
vroegere leden van de Scientology 
kerk scherpe kritiek op die "kerk" 
uiten. De Scientology kerk 
spreekt van "riooljournalistiek". 

Oe Waartleid .. 1 M El 198lt 

Scientology Kerk ziet 

af van geding 

· tegen Nieuwe Revu 

AMSTERDAM (ANP) - De Sciento
logy Ker~ Ziet af van een kort geding 
tegen het weekblad Nieuwe Revu. De 
~entology Kerk had het kort geding 
al aangespannen. omdat ze wilde dat 
een serie artikelen over baar werd in-

' getrokken. De kerk ziet van bet geding 
af, omdat ze vindt dat het weekblad 
"toch iets van goede wil toonde door 
alsnog de volledige concepttekst aan 
baar voor te leggen". De kerk heeft ook 
ruimte in de Nieuwe Revu gekregen 
om de kritiek op baar activiteiten te 
weerl~en. 

Nieuwe Revu brengt een serie artike
len waarin vroegere 1eden van de Scien
tology Kerk scherpe kritiek op die 
:,kerk" uiten. De Scientology Kerk ' 
sprak bij de aankondiging ~ het kort 
geding van ,.onoirbare en riooljourna
listiek"; Vo)gens haar was er alleen ge
si;woken met ex-leden die uit de "kerk" 
zijn gezet of gezet zullen worden wegens 
het overtreden van de ethische normen 
die in de Scientology Kerk gelden. 

De Scientology Kerk stelt dat het eind 
deze maand verschijnende rapport van 
een subcommissie van de Tweede Ka
mer over nieuwe religieuze bewegingen 
"de leug~ns in de Nieuwe Revu op "!'· 
vredi ;~ende wiJze ,IPnÎe! · .• • · ' ' · ·· 

Oe Vofkskr~tm 

7 MEI1984 



Scientology
kerk houdt 
geheime 
dossiers bij 

(Van onze Haagse redactie) 
DEN HAAG - De Scientology

kerk in Amsterdam heeft minstena 
enkele honderden dossiers aange
legd van belangrijke Nederlanders 
die actief zijn in de politiek, de vak
bonden, het bedrijfsleven en de jour
nalistiek. 

Dit heeft de Tweede-Kamercom
missie die het doen en laten van de 
sekten in ons land onderzoekt, on
langs ontdekt. De commissie is er 
nogal ongerust over, temeer omdat 
r-1uideUjk is wat men met al die 

.nelijk verkregen informatie wil. 

Het accent ligt vooral op wat 
wordt genoemd "de negatieve ge
beurtenissen in iemands verleden". 
De Tweede-Kamercommissie ontr 
dekte de dossiers bij een recent be
zoek aan de Scientology-kerk. De 
leiders van deze sekte hadden het 
bestaan ervan altijd ontkend met de 
mededeling dat zoiets in de Verenig
de Staten wel eens was gebeurd om 
"zich te kunnen verdedigen"; in ons 

1 
land zou men zich hier echter niet 
"'ee bezig hebben gehouden. 

De dossiers waren, zo· stelden de 
Kamerleden vast, tot vrij recente da
tum bijgewerkt en heel nauwkeu
rig. De Scientology-kerk is over het 
bezoek van de kamerleden bijzonder 
kwaad. Men verwijt de kamerleden 
in een brief "onbeschoft gedrag". In 
een verklaring zegt de griffit.r van 
de commissie, mr T. Witteveen: 

1 
"Dat we kritisch zouden zijn was de 
leiders van de kerk bekend Men kon 
ons bezoek dan ook zeker niet als een 
beleefdheidsbezoek beschouwen." 
Over enige tijd komt de commissie 
met een rapport over de sekten in 
ons land 

' ,. 
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'"'" ,Dooreenouëri'Jedaeteuren \_ ---~-

mctn,.:arur van de Scientology kerk aan de Nie~wedJd• Voarll,urtt
Ains&erdam. (Foto Maarlee Boyer) 

~~P.t\M. 20 m~art - ~ ~i~tO~ogy .K~rk Ne:--:--
-~- derland beeft bij de Raad voor de jo~~~US~k"een 

kla~ht ingediend wege~ de wat zij ~oemt. "Iastetlijkf 
artikelen" van. de sehri]ver/colurnrnst Oerrit KomrQ 

. in NRC HanöeJ.Sblad Het ga~t ()m ·vijf m· fel)ruan efi 

. mrull't gepubliceerde artikelen; l{opièinvan dè klacbt 
. wetden ·gestuurd.· aan de minis~ers van justitie,. van 

·olksgezondheid en1 van binnenlandse zaken; het 'Ne- . 
~···· ei· lands jUriste~ comité voor de mens~nrechteh ephet. 
~~ Jlhtérnationaal juri~isçh instituut~ .~ , · ~· ' 
~:c_ Komrij heeft in zijn aJ'tikelen papnda van de nal&i's''-, ald\18 
~- ;,niet. mindet dan vijftig leu:- dè:t.e woor~voetster. -·~ -.· . 
~' · gens'~ geschreven~ .. vol e~it . ctt! .· _ Komrij in reactie hierop: ,.Dat 

SêfuiltolO,lW '.lter)c .. _ ... ·-_·-··· · - is:toeh wel :wat te veel èèt voot 
PWkf wootav~rs 'èf . v" . "' .. __ ' Goebbel~. Mertsen die kinder. en· 
·km·: ,;Hij:heeft zogenaa · . ., · van huiS ontv()(tren ·en ver-

1 tuur geciteerd. a1sof die van de vrèemden van h·un ouders en 
grol'ldlegger van -onze kerk, L. · d!lll mij· met Goebbei.S v~rgelij
Ron Hubbard, was, ·terwijl hiJ 'ken, hebben de bordjeS 'toch een 
het zelf verzonnen.had" .. Verder, ~tjéyethangen'', meent hij. 
verkondigt de SChrijver volgens ~ frontale aanyal, van. de 
l1àa.r .,volsttekte leugens" I en. ~iént.ology Kerk vei-b~t heq) 
,.vetd. raait'',-.lûj· alles; Het_·_ ~ige -nietm-,datdoen_ .·-ze~. ns hem 
waar ·het de Scientology Kerlt altijd met mensen.. die hen,krlti'" . 
nu.<!m te <Wen i~. zegt_zij, is· de se~n._ ,.Îk heb -er~ voor ge-
waarheid te tonèn. -- - · ·_ - dragen niets te .Chrijv.en dat be-

De woordvoerstèr Wi.de ove;. rustte pp litteratuur_ of dQCu
;:;.ö -· i'igens die v-ijftig leugéns niet rru,ttatie vanhén. fiet_i.$ pl'Opa~ 
~ nadet. toelichtéil, omdat zij ze ganda .~n dat kan niet deug'e~;~ 
-., niet nóg eens bt de krant afge- bij ditsoort sektes." 
~ 1 ·',~rukt wilde zien. "tk begrijp 
., . werkelijk niet waarom Komrij 

dit doet", aldus Kiki Oostindiên.· 
- .. wees erop dat ){omrij in het 

rieden al, ·na zijn artikelen 
:er de Sêientology kerk in Pro-,. 

,± ptia Cures ;(11114) een correctie
map kreeg• töegestuurd waarop 
hij nooit reageerde. 
. Ze vindt · hem een ge-w,eldig 
science-fictionsthrijver, die nu 
de :waardig!\eid .van de Neder
landse jouritillistiek te schande 
maakt. "Hij doet 'depken. aan 

.,.. Goebbets, de minister van'pro-

_ Inderc;taacl kreeg Ni in het; 
vetleden zo'n , COITectièmap;t 
~arop heb ik \nU ge~ageerd 
met deze artikelen". · .. ·. 
· Onldaf hij vindt dát ~r· uit.dé. 
.hoek van dit soort sektes meest~ 
al niet i.o'n fris8e wind wáäit -· 
Komrij ~rinn~t aliUl· cie .• s,kte· 
l,n. Guyana -.• is hij qr -qp deze 
wij:te op Ingegaan. . i.öm rif~t ah 
~~ ma~ IP'BfU>ige · ~eh · ttt
-~jven over ·die SE:kte& De· 
tn.ei:\Se~ .praten er SOI11S w .1.\ldlt- · 
hartig over:" · 

l 
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·scientology heeft 10 
· ptil joen belastin'g
,-schuld 

(Van een onzer verslaggevers) 
AMSTERDAM - De inspectie 

omzetbelasting heeft begin deze : 
week beslag gelegd op bezittingen 
van de Scientology-kerk wegens 
een belastingschuld van ongeveer 
tien miljoen gulden. Dit heeft Frits 
Bom gisteravond bekend gemaakt 
in zijn Vara tv-programma de Om
budsman. 

Volgens Bom betreft het voor de 
helft belastingschuld, voor de an
dere helft een boete. De omzetbe
lasting zou verschuldigd zijn voor 
de opbrengst van cursussen en , 
~boeken. 

Het PAROOL 
vrijdag 7 november 1980 

_ .. ·, 

-
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Sciénlotogy kerk 
wil onderzoek 

•j)ij belastingen 
:!AMSTERDAM (ANP) - De selento
~.aoo kerk in Alllaterdam beeft een 
'~PJ;ld verzoek ~aan 4UJü-
nister van financltn een onderzoet in 
~u stellen naar het ,,lek" bij de belas· 
• tlngdlenst Amsterdam waardoor vol
: gens de kerk gegevena over haar in 

; • handen van Ombudsman Frlts Bom 
! van de VaraZijn gekomen. 

. : De SclentoJocy Kerk Vindt dat de 
• Ombudsman ,,in Zijn IUtercampagne 
• tegen de kerk is ingegaan op persoon
: Ujke financlêle aangelegenheden van 
:enkele leeleD van de orpnlsatie." 

Scientology kerk vraagt onderzoek 
AMSTEROAM, - De Scientology Kerk Amsterdam heeft ministe 

'Van der Stee van Financiên gevraagd een onderzoek ïn te stellen naa: 
de aard van de relatie tussen de inspectie van de omzetbelastinl 
Arilsterçlam ~n V ARA-ombudsman Frits Bom. Naar de mening var 
~to1ogy Kerk moet het onderzoek antwoord geven op de vraag, o~ 
welke wijze gegevens vanuit de be1astingdienst in handen kwamen var 

V ARA-medewerker. 
, Volgens het kerkgenootschap zal het gevraagde onderzoek bijdrager 
lium de instandhouding van de vrijheid van religie in ons land en is he1 
onderzoek "een stap op weg naar volledig res~ en tolerantie ter 
.aanzien van religieuze minderheden". ' , 
· In een brief aan de minister schrijft Scientology Kerk dat de kerk iil 
,Amsterdam sinds enige tijd het voolwerp is van een aantal ernstige 
aanvallen, die "een direkte tilbreuk vormen voor de religeuze vrijheid iil 
Nederland in het algemeen en de religieuze status van de Scientology 
Kerk in het bijzonder''. -
· Gedoeld wordt op .de "regelrechte lastercampagne" van de V ARA
ombudsman ~n bp het "onder handen genomen worden" van de kerk 
door de inspectie der omzetbelasting in de hoofdstad. . 

Uit de brief blijkt, dat de kerk een belastingaansla heeft ontvangen 
tot een bedrag van 10 miljoen gulden. 

H.O. : ' DK l!:IBD 



~ DE POSTHOORN - WEEK 24 - SCHEVENINGEN 

GRATIS TEST!! Ontdek vandaag waar uw bekwaamheden gen en wat u 
tegenhoudt om ze te gebruiken! 
Doe de Oxford Capacity test, u zult vers ld staan! 

GRATIS TEST!! 
TEST INSTRUCTIES 

Beantwoord iedere vraag zoals u zich NU OP DIT MOMENT voelt. De 
nauwkeurigheid van de test hangt af van de mate van eerlijkheid \'30 uw 
antwoorden. Bij iedere vraag moet u één van de drie cirkeltjes zwart maken. 

+ betekent ja of meestal ja 
m betekent misschien of onzeker 
- betekent n~ of meestal n~ 

I. Maak< u oOOoordaclllc opmcr~iugen of uit u 31. Kunluim>L-nm.,nmol '•lrenge di><ipline' ' 
besçhuldigin~<n waarvan u !:>Ier •pijl heefi> 

11 7.üudc i;edxh oc aan 'llclcmoal opnieuw te moeten 
Blijtluherrekkdijkm'<lig'MIIlro=ar<kreot\".m>l!\rl.r.>ken'' OCginnen'ucm>tig w.-gcnbaten'' 

.1. Zit u lou«"r voo.- u pl.,ier te Naderen in spoorweg- 31. Doet u uw btst anderen in een ~oedo <temmin~ te 
~kj<·,_ ~ic1se~ ofwoordenbrek<n? brtn.<:en en aan '!lachen te moken·' 

_14_ Vindt u het gemaHe!ij~ oot uw i<voelen< tot 
uitd"'Hingtet>rengen? 

~5. Weerh<>Udtu,_icheroverteklagen ab.k;mdcr tclaal 
i• ,·ooreenahpr"-"k" 

W<>rdt u som< d<X>rlnderenols'spelbrcler' gc,.icn'' 

ó. Heeft u of en lL>e 'Pienrel:lin~cn <l>iidcr dal da>or een ~ 7- Vindt u dat e-r ""'"-"'n <ijn die u beslist onvriendelijk 
logi "-·1\cvcrHuingmoris'' t>;,jegencnenutegcnwer~en? 

~- Uemu,·anmeniiigdatervotxtles.ocioletelerheidmeer 
g•.ld IJJOeT WOf<kn uit~etml.i:en? 

10. Stdtuvee lhclanginondcren'' 

11. Vin<lt \1 uw "<m ee rder moootmm dan levendig? 

12. Laat u d< onOC r ~ew<~mli_jk het gc>prek beginne n'' 

14. 7DuhetidecdatnwLid,kkine di eronohi' "'"Pijn7.ou 
Jocn. ucrv~nweerhou<lcnomt<:gaarlja~enofvi•sen·> 

l.I . Bcntu,·aaliElpubidinllwgeJrag? 

17 _\1.,akt u <iet. vaa~ <orgcn o•er de 1\0<XÜ.>ak uw 
~<L<1<1<lbeiJ te m<>et<:n besel>tnnen' 

~ ~ - Krijgt u ''"n e<'n onverwochte actie sj)iertrekkingen' 

B<nt ''an tntniT'f dat u""'-"' rle vuist weg een ~e1di~ 
<•xrleelwuhnoengeven'> 

:'l.)l.la;kLuLLêhnog"ec<llr<>rgeno•·er"'atuin het 
'erJcdcnnietist<CiuH' 

2~- Hccftulic,·crcenkkirockring voninticme''ricntl<:ndan 
""" gr<.><~ ""ntal ,,;"nct.n e<L kenni«<n'/ 

2~- huwlevenccncon<tallle >trijdOOll>tthc't""n'' 

;.7. Zin~t oflluil u vaak gew<:x~l '""-"uw p~lier" 

2~. Lt~l u hcvcr ur<kr.< gevendarT k!i_j~en'' 

}()_ lhttlu""·""m' "'tdo-renlcverToollenoverdolaa!St< 
-'<'l-.:>kki~1e wl<~~:il!i<ll>"anc1e n>en..:n~u<>n~""'·' 

J9. KentumaareenP""'men..,nJieu edKhecls.ma~mag'' 

41. Praatumet'Janenallcman'opfec"j<!<enp..-tijtjes? 

43_ Maoktallcendege<lachte alumtnen•ente moeten 
toe;prekcn,uzenuwochtig? 

45. Heeft u ''Ja~ hel ge><>el dat men,.n na..- u kijken of 
achtoruwrug<>''eruprote<t? 

46.Raaktualtijd'inmoeilijkhc<k:nverr" ik1'0 

47_ Hceflu eenhcpoakle angstoibaL>I'' 

49. Vindt n het gemoldelij~ om onpartijdig te Lijn? 

51.Kuntuopfoes.tj<senportijtj<s'deb;doanbetrollenbrenren' ' 

Zou u 'op ofbetoling' lopen in de h<~>p dat u b-ij kunt 
bJij,·enmetbetalcn? 

-~~-Krijgt u een no·reoctiew;mneerer >et<onvem·oçh" 
gebeur<! i>, :wal< een ""~elukoieen <tL>ITndvoorv•l" 

54. Houdtu eerderrekeningmetl>otbei1,·anallehctmlc 
kenen d:m met uw ~igen rer>uonlij~e v<><>nlel.,r' 

55. K:rij~u,hijhctluinerennO:lfeen;prder.")ffl'hct 

~emd d>thij hetollccnover u h~eft' 

Yi . Wonlt uinuwcoocentratieze1den gestomddoor 
'geluidar001 n l>een' ' 

-~7- Bent u gewoonlijl 'hdemoal op de hoogte' van de 
dagelijksegel:>curteni<sen? 

Voorbeeld 

~- Bent u ge noigJ ziçh nergen• om te bekommeren? 

lil_ Komthetlc\•cnus.om''al•inttnJroom'voo.-,wo.rin 
alle•onwerkclijkscllijnr' 

62. Hersldtu>nel ''""de gcvolgenvansledtnieuws0 

63. Proboertu,wanneeruk!itieklcvcrt, tezelfderlij<laan 
te moedigen> 

66. Bentuwzelt'>erzekerddatmderenzichdaar><>tm aan 
crgoren'/ 

67. H()lldtuang•h·olhgbliwtll;e''""uwbezittingenuoon 
uw,·riendeuhttftuitgdeend? 

72. Wekt<kgedachlcaan )e ~c,.ichtlekunnenverliel<n' 

onrmtl>ljuop'! 

73_ ~:~':n~elt u altij~ dingen die 'wel nn pas ~unnen 

74. Zou u de gebre~en be~rili,."renen<k ;~htcpunten 

aonwijreniniemond<I<Maiterofhandarbeid'' 

75. Geoft u openlijk blijk 'an waardering "'"~ •>ie 
din~en? 

76. Gteflu•O<nsdingettwe~ dieeigen lijknietvllrluzijn? 

77. Groetun>ensenuilbmidig·> 

78. Pein.ru >aakover vmegcrctcgensla~en'' 

79. Viridt men ""m' dOl u uw handdingen of meningen 
prohccrtdoortedrul:lcn' 

&0. Accepteert u kritiek aemallelijken r.oriderwrok'' 

81. Wordtugew<x>nhjlnictge"oordd<~>r ~e1uideninde 
om~e>-ing wanneeruprobecrttenl>tcn'' 

Wr>rdtugcmok~c1 ijlj•locr~'' 

~~- Bent u geneird dingen uit te "dien tot het te l•ot io? 

85. Kunt u ,.ich ergL'tnokkelijkt<>< l:ln:ngcnommeteetl 
pro_ject.an de<lag te"aan" 

-~-Bent u een nogelhijtcr of een j)(Jtlwdknal>l>elaar'' 

87. ;;;'~~:::u uw em<>ties op ~CW00!1l>m Lr>eerelfcclt< 

\9_ Zijn er wat urolf hetrth din~cn woaro,·er u r.ich 
gcmalkclijkkunLLJpwindcn'' 

t ""''"~ "'"'' '""="'"~"""'="""~" lteeftgekozen'' _ 

Krii!'" wel eon< een enkele gedach!e die dogen!Ofl~ 
; b!ijftrondhOili <ll'l 

92.Benueenl.ngzameeter? 

93. K_untueen<taN!iserendein~Joedzijnwanoeerarideren 
;"paniek roken? 

94 z..u 11 stoppenomv ... tte •tel!enofieiT1411dhulp 
· nodijl had, zelf< ah men u er met duoct om had 

geVfU!:d'! 

95. Brnt • bevooroordeeld ten gunste van uw school, 
wniversiteit,clobofteam,cn~.? 

96_ Belllllt • uw"--!>uldenenholldtulichoanuwofspntllen 
oJs)lol mogelijkis? 

97_Sluplugoed" 

9B.Zollueen!i<ltame!ijkestraftoedienenaaoeenkindv•n 
tienjw01ld,-datuweigerdetegeboorzomen? 

!19.Heeftube!licfl1eonpassieverolin e<;rt clubofO<gani· 
•aticwurut>;jhoort? 

la,~~·e~t u logi"'k en weremchappelijk in uw denken·> 

101. Heeft de j<u~d nn nu meer mogdijkhed<n don de 
jeugdvaneengeneratiegeleden? 

J02. GooitudingenwegomdanlatertotdeCOIIClu,iete 
kontelldatur.etochnodigzallte)lbe-o? 

103. Zollu~emakkdijlopge,·enopeeninge•lagen koers 

al<óezeuveeloogemal:be7.orgde'l 

10<1. Zij~ er maar enkel e ooderwerpen WOM'IIOOT u 
enthousiasmekunt opbrengen? 

J05_ Vindtudehandelingon~=ariderenzdden,·erdacbt'' 

l(l6. Vraa&t o zich •om• wel een• af of er iemand is die echt 
omugetft" 

107.;z~~~woordelijllheid•f.omdatutwijfeltofu 

U:MI. Vucltuwe!eenodolu eennieuwtjeoidetenofandere 
onbenulligheid ~e woon moel door vertellen'> 

109. Heeft • de neiging een rechtvaardille klacht te 
overdrijven? 

.:,,~wgezieh"'uitdrukkingeerdcr~ev:uicerd<lanmak? 

111. Moetueen<>enm aol,·er\oon<li &demeninE gewOCIOiij~ 

"'chtva.mtigco'' 

lll- Bewondert u •choonheid in arideren openlijk en 
oprecbt? 

113. Zou het u be•li•t in>ponning kosten om over bet 
onderwerpr.,lfmoortlnate denl.:en? 

114- Zouuzichze!fenergieln<><mcninuw houding ten 
opz><hte vm botleven? 

1l~-7.ou eenmeningsvenchi!uwal~relotiemet een 
;utdtr beïnvloeden'~ 

H6. Baart een gerin~e tekortkoming von uzelf u 7.dden 
zorgen? 

117. Yindtodatuwmste,·eelpraal'' 

JJ S. Glimlaclttuvoel? 

119. Bemugauwtevrnden" 

Jt ;:h~n"::~ ~~~ij~~~e~~ :~·~,~~~och eerder 

121. Alsdelf>tandniette irt><>twa<.zCHOutocblicverper 
autol!.,."dal1t<voct? 

122. Raaktnwelern•~anstreel<doorhetgeluidvondewind 
of eenhui>dat'kraakt"' 

12:1- Wardtuwmenif!ibeïnvloe<IOO:Jrdatudedingenhclijkt_ 
>onntt het Mandpunt v011 uw ervoring, beroep ot 
opletdinjl? 

124- M011ktuvaaktact1ozeopmerkingen? 

132_ Zijnervondiegeluidcndieutloor mcr~ enbeeng .. n'1 

DJ_ Kunlu,alsuwilt,hct"andrunt''"ndt on<krrien'' 

134. Gut\lnaorhcdw•nneerhetuLint in plaatsvan'prccie• 
op tijd''' 

135. Maken de 'lleine zwokhcden vAn anderen u 
oogeduldig'' 

137. l:lentumind<rspr>akz..,m<landcmensenw•orrnccu 
omgaat' I 

139. Zouucenmederti,.i~ereerdcrre1fhcl(>;'niiJI)Iaats'':m 
datundeofficiëleirutant ie•overtclaten'' 

141. lltijf\n,oal:"ibt""-nbij de vroe~e"'zi<kte<ofpijnlijko 
ervaringendieuhceftgeh:KI? 

142. Voelt u zich gAuw ,!echt op U''' gemaK in een 
wanordelijke <xngeving? 

143. Le,·ertugewoonlijkkritie~opeenhlmot •howdieu 
<iet of een boek dot u lee•r~ 

145. Zijnn"·ideeën<Werondel""'<rpen.w...-inugccnoxpert 
bent.belangrijlgenoegomaan..Werentc,ertellen" 

l4ó. Heeftu<k:oeigingomeenwanor<k:inhotltuisnnccn 
ondcropteruin>tn' 

147. Kunlu geml!IJ<elijkeen oe<lcrloaga.x~ptcren '""'lcr 
uwlerlcu,.te!lingtemoetonweg<lillken"' 

149_ VoeltULidtindeb"Urt\':mki!ldcrcnooit;l~chto!'uw 
gemok'' 

152. Gcdtu<ddenuitiug•anuw~rie>·en'' 

154 . M.oktu,ich wrronoverhet oantolonaf~emaakte 
J<orwcit_jc;dotuomhondenheeft'' 

1~5- Vin<knLnen.cnhetplcà::rigJnu ..- gez<lschaptc<ijn'' 

157. ~mtubijrncnsenmeestalhungoe<:lepunteninacht 
en •preekt u maar t.elden gcrin~>.Chattenct over lx'n" 

158. J(eeftu eengulleglimlochenlochtu•j)(Jntoan'' 

159. ~~~-~i""" nadrul:lelijk in uW 'prckon en mano<r 

Mo,: Ahu•1uitbundig bent."itud11fd•n~lleo<ltegenovcr 
goedevr>etiden? 

llo1. Zijnuwimellectnc!een>ndcreinterc»eS<Obel,,ngrij< 
d•tcrv(Kifict.,ander< maarwcinigtijdo''erhlijft'' 

162. Zouuindeomgevingw•aruw(Hll'i<tsnicu>'· •'willcn 
beginnen? 

1b3_ Zou~denood<akclijl<chandelmgenvcrrichtcnoru-.n 

dierdoodtenwk onomhetuiLL!~lli_jdcutover1o>""" ., 

ló8.7<>U >en>>r>dan<:lerskunncno·inden<l."ucchlac!ict' 
hcnt? 

~~~- Vindt u het nwe ilijk om oen hcgin t~ m:>ken met iets 
d.1tgeJ"'"'"'"'-''w'-"M"' 

17(). Bent u tegen bet \y"ccm van ''lX>rw•ardelijk~ in 
vrijbeid,tcllinfvwr rni•dadigcr-<'1 

K\lnlu JcdagcFjhe .:or~cn ,-anhet be>toon r<<k-1ij< 
goed Hu·• 

""omt!l licvc,een-,üwac iH<Ttdchou<ling-_.n ;"f~"'"' 
''on l>tt h,oft ine,genhandtct•"llen'' 



• 12'- tWntu neclomnotma«worocn ovoreen >lffil"'l 
niemen<Wletje'? 

12.8. ~~~::~v:~n: ::~;er ook al zogt " """gezond 

gedachte a i •anang"ige ol 
dingen u een licham el ijke 

167. KuntuU"''"'""doelvenrouweninccnemotiooclc <ituatic 
waortlijut><tmkkenhcnt"' 

HET ANTWOORDFORMULIER VOOR DESTANDAARD "OXFORD CAPAcÏITA~AL~ 
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© 1993 Church of Scientology. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. 

Onze dank gaat uit naar de L. Ron Hubbard Library voor de toestemming om gedeelten van de onder kopijrecht staande 
werken van L. Ron Hubbard te reproduceren. 

Niets van deze uitgave mag gereproduceerd worden zonder toestemming van de kopijrechthouder. 

Gebaseerd op de religieuze literatuur ~n werken van L. Ron Hubbard, die de toegepaste religieuze filosofie van 
Scientology ® en de spiritueel genezende technologie van Dianetics ® ontwikkelde, wordt deze uitgave aan de lezer 
aangeboden als deel van zijn persoonlijk onderzoek in het leven, en de toepassing ervan door anderen, en moet slechts 
worden beschouwd als een geschreven verslag van zo'n onderzoek en niet als een uiteenzetting van claims van de kerk 
of van de grondlegger. Het bereiken van persoonlijke vooruitgang en de doelstellingen van de filosofie van 
Scientology vereist van ieder individu een toegewijde deelname, die hij alleen door zijn eigen inzet kan bereiken. 

De Hubbard ® elektrometer is een religieus hulpmiddel dat wordt gebruikt bij de kerkelijke biecht. Op zichzelf doet hij 
niets en wordt alleen door geestelijken gebruikt om leden van de kerk bij te staan in het localiseren van gebieden van 
geestelijke ongemakken en moeilijkheden. 

Het reinigingsprogramma kan niet worden beschouwd als een aanbeveling voor medische behandeling of medicatie en 
het wordt niet voorgewend als een lichamelijke behandeling noch wordt er iets beweerd om dat te bewerkstelligen. 

Scientology is een toegepaste religieuze filosofie. Scientology, Dianetics, Celebrity Centre, E-m"eter, Flag, 
Freewinds, Golden Era Productions, OT, Purification Rundown, Religious Technology Center, Saint Hili, SHSBC, The 
Bridge en het Scientology Kruis zijn handelsmerken en service merken die eigendom zijn van Religious Technology 
Center en worden met haar toestemming gebruikt. Scientoloog is een collectief lidmaatschapsmerk dat duidt op leden 
van de aangesloten kerken en missies van Scientology. 

Applied Scholastics en Narconon zijrt handelsmerken die eigendom zijn van ABLE International en worden gebruikt 
met haar toestemming. WISE is een handelsmerk dat eigendom is van WISE International en wordt gebruikt met haar 
toestemming. NEW ERA is een handelsmerk en service merk. · 
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Beschrijving 
Scientology 

van de 
Religie 

--- - == ---
VOORWOORD 

De INTERNAL REVENUE SERVICE (de "IRS") 
heeft in een schriftelijke verklaring erkend dat de 
Scientology Kerk en haar verschillende onderafde
lingen en verwante instellingen voor liefdadigheid en 
onderwijs van belasting ontheven zijn onder sectie 
50l(c)(3) van de Internal Revenue Code van 1986, 
van de Verenigde Staten. 

Bovendien heeft de IRS toegezegd dat zij de 
Scientology Kerk zal behandelen in overeenstemming 
met de manier waarop zij andere religies en kerken 
behandelt en ze heeft concrete stappen ondernomen 
om deze gelijke behandeling zeker te stellen. 

Deze uitspraak zal verscheidene belangrijke 
activiteiten tot gevolg hebben, uit te voeren door de 
regering van de Verenigde Staten, die van belang zijn 
voor andere regeringsinstellingen en -functionarissen 
over de gehele wereld. In het bijzonder heeft de IRS 
bij het uitvaardigen van deze regels besloten dat: 

1. De religie van Scientology een 'bonafide' religie 
is; 

2. Deze Scientology kerken en haàr aanverwante 
liefdadige en onderwijs- instellingen uitsluitend 
werkzaam zijn voor erkende religieuze doelstellingen; 

3. Deze Scientology kerken en haar aanverwante 
instellingen voor liefdadigheid en onderwijs eerder 
werken ten bate van publieke belangen dan ten 
voordele van particuliere personen; en 

4. Geen enkel deel van de netto inkomsten van deze 
Scientology kerken en hun aanverwante instellingen 
voor liefdadigheid en onderwijs ten goede komt aan 
enig persoon of niet liefdadige entiteit. 

De uitspraken van de IRS weerspiegelen het standpunt 
van de regering van de Verenigde Staten ten aanzien 
van de belastingstatus van de Scientology Kerk. 

Het hierna volgende is een samenvatting van de 
fundamentele religieuze aktiviteiten van de 
Scientology Kerk, haar kerkelijke structuur en 
rechtspersoonlijkheid en financiële activiteiten. Dit 
uittreksel is door de kerk opgesteld om juiste, 
volledige en actuele informatie te geven over de 
Scientology religie en haar voornaamste organisaties. 

INLEIDING 

Hoewel de grondbeginselen van haar geloofsover
tuiging en praktijk niet veranderd zijn sinds het begin 
in 1950 en hoewel de fmanciële verrichtingen al 
gedurende vele jaren onveranderd zijn gebleven, geven 
de dossiers van sommige justitiële instellingen, 
verspreid over de wereld, geen juist beeld van de 
religie, maar beschrijven haar in plaats daarvan in 
onjuiste en minachtende bewoordingen. 

De daaruit voortvloeiende uitwerking op de 
Scientology religie en individuele Scientologen was 
duidelijk en aanzienlijk. Het feit dat men in 
verscheidene gevallen afging op ol\iuiste en 
achterhaalde informatie heeft vijandigheid van officiële 
instanties aangewakkerd, wat resulteerde in 
ongegronde en zelfs illegale onderzoeken naar de kerk 

en haar leden; terwijl de huidige kerkleiders - evenals 
de grondlegger van de religie - zich altijd aan de wet 
hebben gehouden en nooit betrokken zijn geweest of 
belast met welke schending van de wet dan ook. 

Dianetics and Scientology voorzien de mensheid van 
de middelen om een uitgebreid begrip van het 
menselijk verstand en de geest te verkrijgen en de 
traditionele religieuze doelstellingen van geestelijke 
verlichting en verlossing te bereiken. Anders dan in 
andere religies echter, is de weg naar geestelijke 
verlossing die in de Scientology geschriften staat 
beschreven, een doel dat bereikt kan worden gedurende 
dit leven. Deze geestelijke weg is het resultaat van 
een bijna 50 jaar durend uitgebrei<l.onderzoek door de 



grondlegger van de Scientology religie, L. Ron 
Hubbard. 

Hubbard begon zijn studie van de mens tijdens zijn 
jeugd, toen hij door Azie reisde, waar hij zich 
verdiepte in de wijsheid van de religies van het Verre 
Oosten. Hij bestudeerde de gewoonten, tradities en het 
geloof van 21 culturen. Ook bestudeerde hij het 
ingenieursvak en de kernfysica, zowel via een 
traditionele opleiding als door eigen onderzoek. Het 
was deze unieke combinatie van Westerse wetenschap
pelijke methodiek en de toepassing ervan op de 
mysteries van het verstand en de geest, die zijn 
ontdekkingen teweegbrachten en die resulteerden in 
Dianetics en Scientology. 

Hubbard voorzag in zijn eigen levensonderhoud en 
fmancierde zelf zijn eerste onderzoekingen als populair 
schrijver in uiteenlopende genres.lll1950 schreef en 
publiceerde hij een vruchtbaar werk; Dianetics: De 
Moderne Wetenschap van Mentale Gezondheid, 
waarvan sindsdien meer dan 16 miljoen exemplaren 
verkocht zijn en dat nog steeds op de internationale 
bestsellerlijsten staat. Hubbards verdergaande 
onderzoek naar de natuur van de mens leidde tot de 
ontwikkeling van Scientology. 

In 1954 werden de eerste kerken van Scientology 
opgericht om te voorzien in de geestelijke behoefte 
van een groeiende religieuze gemeenschap, die 
Hubbards geschriften over Scientology volgde. 
Hubbard was de hoogste bestuurder van de kerk tot hij 
in 1966 aftrad. Daarna wijdde hij zich aan de 
voltooiing van zijn onderzoek en geschriften over de 
Scientology religie en hogere niveaus van geestelijk 
bewustzijn. Hubbard overleed in 1986; hij liet zijn 
omvangrijke bezittingen na aan de Scientology 
religie. 

Tegenwoordig heeft Scientology zich verbreid via een 
internationale kerkelijke hiërarchie van meer dan 1100 
kerken, missies en Scientology groepen. De religie 
sponsort en ondersteunt ook talrijke organisaties voor 
sociale verbetering, die zich bezighouden met de 
problemen van druggebruik, misdaad, onderwijs en 
verval van morele waarden. 

De miljoenen scientologen en anderen die baat vinden 
bij de ontdekkingen van L. Ron Hubbard, hebben 
groot respect en bewondering voor hem. 

RELIGIEUZE LEER 

Scientology is een toegepaste religieuze filosofie. Het 
doel ervan is iemand te brengen tot een begrip van 
zichzelf en van zijn leven als een geestelijk wezen en 
van zijn relatie tot het universum als geheel. 
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De Scientology religie is uitsluitend gebaseerd op het 
onderzoek van L. Ron Hubbard, zijn geschreven 
werken en op de band opgenomen lezingen. Deze 
werken over het onderwerp Scientology bevatten 
tezamen de geschriften van de religie. Deze geschriften 
zijn de enige bron van alle doctrines, leerstellingen, 
filosofie, praktijk, rituelen en fundamentele beleids
regels van het Scientology geloof. Ze bevatten meer 
dan 500.000 pagina's tekst, bijna 3.000 opgenomen 
lezingen en meer dan 100 films. De leerstellingen en 
de praktijk van de Scientology religie noemt men de 
geestelijke of religieuze "technologieën" van 
Scientology. 

L. Ron Hubbard is de enige bron van de Scientology 
geschriften. Tijdens zijn leven voltooide hij alle 
onderzoek en ontwikkeling van de religie. Niemand 
volgde Hubbard op als grondlegger en bron van 
Scientology en niemand zal dit ooit doen. De 
Scientology kerken en de kerkelijke hiërarchie van 
Scientology passen de bestaande geschriften toe en 
verbreiden ze zoals ze door L. Ron Hubbard 
ontworpen zijn. 

De doelstellingen van Scientology zijn: ''Een 
beschaving zonder krankzinnigheid, zonder 
misdadigers en zonder oorlog, waarin de bekwame 
mensen succes kunnen hebben en eerlijke wezens 
rechten kunnen hebben, en waarin de mens vrij is om 
zich tot een hoger niveau te ontwikkelen". 

De fundamentele leerstelling van Scientology is dat de 
mens een onsterfelijke geest is, die al vele levens 
geleefd heeft en die het vermogen heeft tot oneindig 
voortbestaan. Hoewel men een verstand en een 
lichaam heeft, is hij of zij een geestelijk wezen, in 
Scientology een "thetan" genaamd. Een thetan is in 
wezen goed, maar is door de eeuwen heen verstrikt 
geraakt in het materiële universum, totdat hij zijn 
ware geestelijke staat verloren had. Het zijn bij 
iedereen de pijnlijke en traumatische ervaringen uit 
het verleden en niet zijn of haar aard, die geleid 
hebben tot kwade daden en verrnii\(lerd bewustzijn en 
bekwaamheden. 

' De grootste gemene deler van alle aktiviteiten in het 
leven en de voornaamste drang van een thetan, is 
9verleven. Overleven omvat acht dynamieken, het 
beste voorgesteld als concentrische cirkels met ( 1) zelf 
in het midden en zich uitbreidend tot (2)familie, (3) 
groepen, (4) de mensheid, (5) alle levensvormen, (6) 
het fysisch universum, (7) het geestelijk universum, 
en (8) oneindigheid of het Opperwezen. Als men door 
Scientology vooruitgaat in geestelijk bewustzijn en 
minder door zijn verleden beïnvloed wordt, wordt men 
zich steeds meer bewust van- en geïnteresseerd in de 
rest van de dynamieken. Aldus geraken Scientologen 
meer betrokken bij het verbeteren van de 



levensomstandigheden van hun familie, vrienden, 
medewerkers, leefgemeenschap enzovoorts, terwiJl ze 
vorderingen maken in de religie. 

Scientology is een zeer exact geloof. Een 
fundamentele leerstelling van de religie is dat men 
geestelijke vrijheid slechts bereiken kan als de weg 
zoals die in de geschriften is uiteengezet, gevolgd 
wordt zonder ervan af te wijken. 
Deze weg begint met de technologie voor het bereiken 
van geestelijke gezondheid zoals door Hubbard 
beschreven in Dianetics: De Moderne Wetenschap van 
Geestelijke Gezondheid, van 1950, welke zich verder 
ontwikkelt via de hogere niveaus van geestelijke 
verlichting die in de verdere geschriften vervat is. 

'oe belangrijkste toepassingen van Scientology vindt 
men in haar voornaamste religieuze praktijk: auditing 
en tr11!ning. Auditing en training zijn de twee met ·. 
elkaar verweven zijden van de weg naar geestelijke 
verlichting van Scientology, die de brug naar totale 
vrijheid (''Bridge'~ wordt genoemd. 

Audlting 

Auditing bestaat uit opklimmende niveaus van 
religieuze diensten die zich tot de th~tan richten. In de 
auditingpraktijk geleidt een getraind~. officieel 
aangestelde geestelijke of een geestelijke in training, 
"auditor" genaamd, een thetan naar traumatische 
gebieden van zijn verleden (daarbij inbegrepen vorige 
levens) en bevrijdt hem van de schadelijke effecten 
ervan. 

Auditing is mogelijk gemaakt door het gebruik van 
een speciaal ontworpen meter, de elektro-psychometer 
of E-meter. Dit is een religieus hulpmiddel, dat de 
auditor en degene die auditing ontvangt, in staat stelt 
om gebieden uit het verleden op te sporen die tijdens 
de auditing benaderd kunnen worden. Het is geen 
leugendetector. Het doet op zichzelf niets. Het wordt 
uitsluitend gebruikt door een getrainde geestelijke en 
is essentieel voor auditing. Dat is de enige toepassing 
ervan. 

Auditing wordt gegeven in confidentiële sessies 
tussen een auditor die gekwalificeerd is om het 
specifieke niveau van auditing te geven dat op dat 
moment nodig is, en de persoon die de auditing 
ontvangt. Auditing gebruikt geen hypnose, trance
technieken of enigerlei drugs. Het vereist de alerte en 
vrijwillige deelname van de persoon die de auditing 
ontvangt en diens nauwe samenwerking met de 
auditor om gebieden van geesteliJKe ongemakken en 
moei1ijkheden te verlichten. 

In een auditing sessie stelt de auditor specifieke 
vragen of modelvragen (bekend als processen ) die van 
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toepassing zijn op degene die de auditing ontvangt, 
precies zoals ze door L. Ron Hubbard uiteengezet zijn 
in de geschriften van Scientology. De vragen en de 
reactie van de auditor op de antwoorden zijn exact 
omschreven, waardoor een individu gebieden uit zijn 
verleden onder ogen kan zien. Dit stelt degene die de 
auditing ontvangt in staat antwooPden te vinden die 
anders niet ontdekt zouden worden. 
De Scientology auditor geeft nooit antwoorden en 
vertelt de persoon nooit wat hij over zichzelf of zijn 
verleden moet denken. De enige waarheid die iemand 
in auditing vindt, is de waarheid binnen hemzelf. Het 
eindresultaat van elk goed toegepast auditing proces 
is, dat de persoon een toegenomen geestelijk 
bewustzijn verkrijgt, dat samengaat met opluchting 
en een gevoel van welzijn. 

De auditor houdt een verslag bij van de gebruikte 
processen en de antwoorden van degene die de auditing 
ontvangt. Deze verslagen worden dan nagekeken door 
een hoog getrainde geestelijke, bekend als een "case 
supervisor". De case supervisor vergelijkt de 
geesteliJKe vooruitgang van de persoon met de 
verwachte resultaten en bepaalt het volgende proces of 
de serie processen die gebruikt moeten worden. De 
geschreven verslagen van de auditing zijn essentieel 
en vormen de grondslag voor de standaard toepassing 
van Scientology. Ze worden strikt vertrouwelijk 
gehouden en beschennd als vertropwelijke 
communicatie in de meest uitgebreide zin van de wet. 

Opklimmende niveaus van geestelijk bewustzijn 
worden in Scientology auditing graden genoemd. Zo 
is een Graad 0 ''release" iemand die geestelijk 
bewustzijn en bekwaamheid heeft verkregen op het 
gebied van communicatie, een Graad lil ''release" is 
iemand die vrij is van het effect van mentale schokken 
uit het verleden enzovoort. 
Uiteindelijk bereikt een persoon de staat van Clear. 

Clear is een nieuwe staat voor de individu waarin deze 
niet langer nadelig door zijn verleden beïnvloed wordt 
en in staat is een rationeel bestaan te leiden. Het Clear 
worden versterkt iemands aangeboren persoonlijkheid 
en creativiteit. 

Cursussen voor gevorderden 

Op de hogere niveaus van Scientology auditing boven 
Clear, verkrijgt men volledige geestelijke vrijheid van 
de eindeloze cyclus van geboorte en dood, een staat 
van volkomen bewustzijn, herinnering en vennogen 
als een geest, onatbankelijk van h~t lichaam. Deze 
staat wordt genoemd Operating Thetan ("OT"). 

De OT -niveaus bevatten de zeer geavanceerde 
materialen van het onderzoek van L. Ron Hubbard; 
hier verkrijgt men het uiteindelijke besef van zijn 



eigen aard en zijn verwantschap met het leven en alle 
dynamieken. Deze niveaus kunnen alleen begrepen 
worden door degenen die Clear of hoger zijn en die 
voldoende voorbereiding hebben gehad op de lagere 
niveaus. Ze worden door de kerk vertrouwelijk 
gehouden en alleen aan iemand bekend gemaakt als 
hij of zij er klaar voor is. 

Scientology Training 

De training bestaat uit cursussen die alle onder 
begeleiding gedaan worden. De cursussen omvatten 
studie van de geschriften, lezingen en films van L. 
Ron Hubbard betreffende de Scientology religie. Veel 
cursussen geven zowel training in auditing procedures 
als wel een diepgaande analyse van de religieuze 
filosofie van Scientology. 

Om volledige geestelijke vrijheid te verkrijgen, moet 
men deelnemen aan zowel training als auditing. 
Training geeft de wijsheid en vaardigheid om zo 
effectief mogelijk de condities van het leven op alle 
dynamieken te verbeteren. Er is grote behoefte aan 
auditars omdat, in tegenstelling tot andere kerken, in 
Scientology de verlossing alleen plaatsvindt door de 
één-op-één relatie van een auditor en de persoon die de 
auditing ontvangt. 

SCIENTOLOGY ETHIEK EN 
RECHTVAARDIGHEID 

( Scientology heeft een systeem voor ethiek dat geheel 
gebaseerd is op _rede, rationaliteit in de richting van 
het hoogste niveau van overleven voor alle dynamie
ken. Het houdt de toepassing in, naar eigen inzicht, 
van een serie voorgeschreven stappen, om stapsgewij
ze de overleving van zichzelf, zijn familie, groep of 
enige aktiviteit of deel van zijn bestaan te verhogen. 

Scientology heeft ook haar eigen rechtvaardigheids
systeem, dat wordt toegepast volgens een exacte reeks 
kerkelijke codes, duidelijk omlijnd, breed gepubliceerd 
en welbekend aan Scientologen. De meest ernstige 
straf in een rechtvaardigheidsprocedure is verbanning 
uit de kerk. Maar er zijn procedures beschikbaar voor 
een verbannen persoon waarmee hij weer in ere 
hersteld kan worden als kerklid met een goede 
reputatie. 

De rechtvaardigheidscodes van Scientology komen 
overeen met de zeden en legale codes van de 
maatschappij. Daden die door de maatschappij 
crimineel beschouwd worden, worden door de kerk en 
Scientologen als crimineel beschouwd. Scientologen 
tolereren in het geheel geen onwettige aktiviteiten. 
Ondervinding heeft geleerd dat degenen die emstig de 
wetten van het land overtreden, niet in staat zijn de 

6 

ethische standaard te handhaven die nodig is om 
geestelijke vooruitgang te verkrijgen. 

DE HIËRARCHIE VAN DE 
SCIENTOLOGY KERK 

De kerken van Scientology die de leden van haar 
gemeenten ten dienste staan, zijn gerangschikt in een 
hiërarchische kerkelijke structuur, die het trapsgewijze 
karakter weergeeft van de niveaus van de religieuze 
diensten van Scientology. 
Op de lagere niveaus van deze hiërarchie geven 
personen en de kleine kerkorganisaties auditing en 
training op het niveau van beginntrs en op het hogere 
niveau geven grotere kerkorganisaties de hoogste 
niveaus van auditing en training. 

In het algemeen gesproken verschaffen de organisaties 
op hoger niveau tevens alle diensten van de organisa
ties onder hen. Zij omvatten alle kerken in een. 
kerkelijke structuur die de aktiviteiten ondersteunt, 
coördineert en assisteert van elke lagere organisatie, 
zodat Scientology als geheel haar doelen kan bereiken. 

Verschillende kerken binnen de kerkelijke hiërarchie 
zijn ondergebracht in aparte corporaties, die bestuurd 
worden door hun eigen onafhankelijke raad van direc
teuren en beambten. Elke corporatie is volledig 
verantwoordelijk voor haar eigen aktiviteiten en 
welzijn en is in overeenstemming met de plaatselijke 
wet. 

In het veld werkende geestelijken en 
Dianetics Counseling Groepen. 

Op het laagste niveau van de Scientology hiërarchie 
staan veldauditors, speciaal getrainde Scientology 
geesteliJKen, die auditing en introducerende diensten 
geven. Veldauditars kunnen zelfstandig werken of 
samenwerken met andere auditars als deel van een 
groep zonder rechtspersoonlijkheid die ''Dianetics 
Counseling Groep" wordt genoemd. Veldauditars 
hebben een belangriJKe funktie voor de verbreiding 
van de Scientology religie, omdat ze de religie 
introduceren bij het grote publiek en de mensen 
aanmoedigen hun auditing en training voort te zetten 
bij een Scientology kerk. 

Veldauditars en Dianetische Counseling Groepen 
krijgen leiding van de kerk via de International 
Hubbard Ecclesiastical League of Pastors (''IHELP"), 
een Califomische, van belasting vrijgestelde, 
religieuze corporatie. 
IHELP voorziet geesteliJKen in het veld van 
materialen, publicaties en kerkelijke leiding in de 
vorm van technische en administratieve bijstand waar 



dat nodig is om de standaard we!Xwijze en het succes 
van haar geestelijken in het veld te verzekeren. 

Scientology Missies 

Het volgende niveau van de kerkelijke hiërarchie 
bestaat uit de Scientology Missies. 
Een missie is een religieuze, nonprofit corporatie van 
de kerk, die elementaire Dianetische en Scientology 
diensten verleent. Alle missies in de Verenigde Staten 
zijn gekwalificeerde, van belastingbetaling ontheven, 
organisaties. 

Missies zijn er om Scientology te verspreiden onder 
degenen die nooit eerder in contact met de religie 
waren. Missies hebben geen volledige kerkelijke 
status, noch zijn ze geautoriseerd om Scientology 
geestelijken te trainen of officieel aan te stellen. Ze 
starten meestal- maar niet altijd- in gebieden van de 
wereld waar Scientology niet eerder geïntroduceerd is. 
Er zijn honderden missies, waarvan alleen al in de 
laatste paar maanden er zeventien nieuw geopend zijn, 
verspreid over de hele wereld. Wanneer een missie 
voldoende groot geworden is, wordt ze gewoonlijk een 
Scientology kerk. 

Missies krijgen kerkelijke leiding en steun van de 
kerk door Scientology Missions International 
("SMI"), een Californische corporatie die van 
belastingbetaling ontheven is en als de moederkerk 
voor alle missies dient. Er is een beslissing van de 
IRS die ook ondergeschikte missies van de SMI in de 
Verenigde Staten van belasting vrij stelt. 

Het doel van SMI is om Scientology bekend te 
maken en te verspreiden door nieuwe missies te 
vormen en bestaande missies te helpen groeien. SMI 
helpt en moedigt Scientologen aan om missies te 
openen en Scientology beschikbaar te maken in ver 
weg gelegen landen. Als resultaat daarvan worden 
missies opgericht of zijn aan het werk in landen als 
Rusland, Hongarije, Pakistan, Ghana, India, Turkije 
en Maleisië. 

Klasse V kerken of Organisaties 

Kerken van Scientology staan in de Scientology 
hiërarchie boven missies. Dit eerste echelon van 
kerken verschaft Dianetics en Scientology training en 
auditing, zowel voor beginners als van middelbaar 
niveau, daarbij inbegrepen alle religieuze diensten die 
door de missies geleverd worden. De kerken leiden 
auditars op tot het niveau van Klasse V gegradueerde 
auditor. Daarom zijn ze binnen Scientology bekend 
als "Klasse V" kerken en organisaties. (Alleen kerken 
hebben de autoriteit om Scientology geestelijken op 
te leiden en officieel aan te stellen). 
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Bepaalde Klasse V ke!Xen worden."Celebrity Centres" 
genoemd. Ze staan open voor alle leden van de Scien
tology gemeenschap, maar geven vooral religieuze 
begeleiding aan artiesten, bekende sportfiguren, 
regeringsambtenaren en andere professionals op welk 
gebied dan ook en ze verschaffen een rustige 
omgeving waarin deze hun auditing en training 
kunnen vervolgen. 

Klasse V kerken zijn belast met de kwaliteitsbewa
king van technische levering in de plaatselijke 
missies en groepen en door veldauditors. Ze contro
leren regelmatig de kwaliteit van de auditing en 
training die plaats vindt in hun geografische omge
ving. Ze hebben stafleden van wie het de taak is om 
overal waar de techniek verkeerd toegepast wordt 
corrigerend op te treden door de persoon in kwestie 
intensief opnieuw de relevante geschriften te laten 
bestuderen. 

Alle Scientology kerken en de geestelijken verlenen 
hulp aan hun leden bij huwelijks-, familie- en andere 
problemen en verzorgen religieuze Scientology 
ceremonies, daarbij inbegrepen de êeremonie voor de 
doop van pasgeborenen, huwelijken en begrafenissen. 
Ze houden wekelijks zondagsdiensten en op vrijdag
avond groepsvergaderingen en organiseren ook 
periodieke bijeenkomsten waar belangstellende leden 
luisteren naar de op de band opgenomen lezingen van 
L. Ron Hubbard. 

Klasse V kerken dienen als het middelpunt van 
Scientology binnen de religieuze gemeenschap. Ze 
vormen comités en organiseren aktiviteiten om de 
bevolking te bereiken, zoals hierna meer uitgebreid 
beschreven zal worden. Ze bieden een ontmoetings
plaats voor Scientologen om met elkaar sociaal 
contact te houden en om evenementen bij te wonen 
waarbij de kerkelijke feestdagen van Scientology 
gevierd worden. 

Alle kerken (en missies) van Scientology en de 
gemeenteleden op alle niveaus zijn betrokken bij 
aktiviteiten die ''het beter overleven" bevorderen op 
alle dynamieken. Ze sponsoren en nemen deel aan 
allerlei vrijwilligersaktiviteiten om hun steden en 
landen te helpen. 

Met name zij daarbij genoemd de ''Lead the Way toa 
Drug Free U.S.A", en "Say No to Drugs, Say Yes to 
Life" campagnes om het publiek in de Verenigde 
Staten, Canada en Europa bewust te maken. In Italië 
verzamelen Scientologen gebruikte spuiten in 
openbare parken en gooien deze potentieel gevaarlijke 
dingen weg. In veel plaatsen leiden Scientologen in de 
avonden en weekends vrijwilligersprogramma's, om 
het niveau van lees- en schrijfvaardigheid van minder 
bevoorrechte stadskinderen te verbeteren. 



Er zijn ook projecten met betrekking tot het milieu, 
zoals bomen planten, de stad schoonmaken en geza
menlijke inspanningen om plaatsen van onooglijke 
graffiti te ontdoen. Scientologen zijn ook aktief in 
liefdadigheid, zoals het inzamelen van voedsel en 
kleren voor de behoeftigen, het inzamelen van 
speelgoed voor arme kinderen met de kerst en het 
bieden van onderdak voor daklozen en hulp aan 
weggelopen tieners. 

Vrijwillige Scientology geestelijken gebruiken hun 
kennis en bekwaamheid op het gebied van auditing 
om het lijden te verzachten van slachtoffers van een 
ramp zoals bij de ongeregeldheden in Los Angeles in 
1992 en de orkaan Andrew in Florida. 

Saint Hili Kerken en Advanced 
Organizations 

Saint Hili organisaties zijn gecentraliseerde kerken die 
zich specialiseren in gevorderde auditortraining. Zij 
geven uitgebreide mogelijkheden voor auditortraining, 
zowel aan de leden van de plaatselijke gemeenschap, 
als aan die van verder weg gelegen steden en landen. 

De oorspronkelijke Saint Hill organisatie was in het 
huis van L. Ron Hubbard, Saint Hill Manor, in East 
Grinstead, Sussex, Engeland. Daar gaf Hubbard de 
Saint Hili Special Briefing Course ("SHSBC"), de 
meest uitgebreide auditorcursus in Scientology. De 
SHSBC bevat een studie van de chronologische 
ontwikkeling van Dianetics en Scientology vanaf het 
begin tot op heden. 

Toen andere soortgelijke organisaties opgezet werden 
in Kopenhagen (Denemarken), Los Angeles 
(Californië) en Sydney (Australië) om de SHSBC te 
leveren, werden deze ook "Saint Hili" organisaties 
genoemd. 

Advanced Organisaties zijn er ook in Los Angeles, 
East Grinstead in Engeland, Kopenhagen en Sydney. 
Zij geven gevorderde auditing en training met een 
nadruk op auditing. Hier gaat men vooruit op de OT 
niveaus, tot aan het voltooien van OT Sectie V. 
Advanced Organisaties trainen auditors ook op de 
Klasse VIII auditorcursus. 

Church of Scientology Flag Service 
Organization. 

De Church of Scientology Flag Service Organisatie 
(''FSO") in Clearwater, Florida, is een van belasting 
vrijgestelde religieuze corporatie die dient als 
geestelijk hoofdkwartier voor Scientologen van over 
de hele wereld. Ze levert de hoogste niveaus van 
religieuze training en is de grootste afzonderlijke 
Scientology kerk in de wereld, met meer dan 750 
stafleden. 
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Het woord ''Plag" in de naam verwijst naar het 
allereerste kerkelijke begin in 1967 aan boord van het 
Vlaggeschip 'Apollo', waarop L. Ron Hubbard 
verbleef en gedurende verscheidene jaren zijn 
onderzoekingen deed en waar bePaalde hogere niveaus 
van service voor het eerst geleverd werden. 

In FSO trainen de auditars tot Klässe XII, de hoogste 
auditor classificatie in Scientology. De FSO levert 
ook Dianetics en Scientology auditing van elemen
taire auditing tot Nieuwe OT VII. 

Omdat leden van de Scientology gemeenschap van 
over de hele wereld naar FSO reizen om deel te nemen 
aan religieuze diensten, dikwijls gedurende weken of 
maanden, is het een religieus retraiteoord. Het biedt 
hotel- en restaurantaccommodatie, zodat men zich kan 
concentreren op de Scientology auditing en studie in 
een veilige, rustige omgeving. 

FSO heeft het hoogst getrainde en meest ervaren 
technisch personeel dan welke andere dienstverlenende 
organisatie ter wereld dan ook. Ze speelt ook een 
essentiële rol in de Scientology religie voor de 
training en stage begeleiding van leden van de lagere 
kerken en missies. 

Foundation Church of Scientology Flag 
Ship Service Organisation. 

Het hoogste niveau op het gebiedvan auditing dat 
beschikbaar is, Nieuwe OT VIII, evenals speciale 
Scientology cursussen die nergens anders te volgen 
zijn, worden uitsluitend geleverd door de 'Foundation 
Church of Scientology Flag Ship Service Organi
zation (''FSSO"). Het is een non profit stichting op 
de Nederlandse Antillen, die door de IRS vrijgesteld is 
van belasting. FSSO is uniek onder de Scientology 
kerken in zoverre dat het haar diensten verleent aan 
boord van de 'Freewinds', een schip van 7.056 ton en 
125 m lang, dat haar thuishaven heeft in het 
Caraibische gebied. Het biedt een ideale omgeving 
van hoog esthetisch niveau, waar leden van de 
Scientology gemeenschap hun aandacht volledig 
kunnen wijden aan geestelijke vooruitgang op de 
hoogste niveaus van de Brug. 

Church of Scientology International 

De Church of Scientology International ("CSI"), een 
van belasting vrijgestelde religieuze corporatie in 
Californië, gevestigd in Los Angeles, is de 
moederkerk van de Scientology religie. CSI is ook 
met alle ondergeschikte kerken in äe Verenigde Staten 
als groep door de IRS vrijgesteld van belasting. Ze 
voorziet in de kerkelijke leiding en de individuele zorg 
voor het grote aantal kerken en Scientology 
organisaties en groepen en voorziet in de globale 



planning en leiding die nodig is om de verspreiding 
van Scientology over de hele wereld te bevorderen. 

CSI traint en verzorgt materialen voor de training van 
de staf van plaatselijke kerken, geeft de juiste 
religieuze begeleiding en programma's voor 
individuele kerken en zendt hoog opgeleid CSI 
personeel uit om de plaatselijke kerken te helpen 
indien dat nodig is. CSI houdt zich ook bezig met 
campagnes voor verdediging van de religie en 
verspreiding op grote schaal en vertaalt de religieuze 
werken van Hubbard in de vele talen waarin 
Scientology in praktijk gebracht wordt. 

Binnen de CSI is er Golden Era Productions 
("GOLD"). GOLD produceert en voorziet de kerk van 
allerlei materiaal voor de verspreiding van de leer, 
zoals films, video tapes, laser discs, boekjes, 
brochures, posters, filmfoto's, kunstwerken, radio en 
televisie spots, complete voorlichtingsprogramma's, 
recordings en muzikale sound tracks. 

Gold maakt veel van de bijna 3000 opgenomen 
Scientology lezingen (daarbij inbegrepen transcripten) 
van L. Ron Hubbard beschikbaar voor de religie, door 
ze te mixen, te monteren en te reproduceren op tape 
cassettes van hoge kwaliteit. 
Gold produceert ook E-Meters die nodig zijn om het 
geloof uit te oefenen. 

Als moederkerk voor de religie, verzekert CSI zich er 
ook van dat alle kerken en (via SMI) missies van 
Scientology in de kerkelijke hiërarchie op een 
gecoördineerde manier werken om de meer uitgebreide 
doeleinden van Scientology te bereiken. Elke kerk en 
missie van Scientology volgt bepaalde uniform 
toegepaste regels welke in de geschriften en in de 
traditie vastgelegd zijn. 

Scientology heeft een systeem van financiering 
aangenomen, gebaseerd op gevraagde donaties, 
specifiek voor bepaalde religieuze diensten, 
vergelijkbaar met de fmancieringsmethoden van de 
Joden, Mormonen, Protestanten, Katholieken, Zen 
Boedhisten en Hindoe religies. Leden van de 
Scientology Kerk dragen financieel bij voor het 
onderhoud en de verbreiding van de religie voor hun 
deelname aan auditing en training. Deze contributies 
voorzien in bijna de gehele financiële ondersteuning 
die de kerk ontvangt en zijn nodig voor het feitelijke 
voortbestaan van de religie. 

De hoogte van de contributie voor de kerken van 
Scientology is door CSI vastgesteld en is bedoeld: 
(1) om te voorzien in fondsen voor verdere verbreiding 
van de technologie en groei van de religie als geheel; 
(2) om te garanderen dat de kerken en missies die aan 
het publiek leveren in staat zijn hun lopende kosten te 
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betalen en levensvatbaar blijven en in staat zich uit te 
breiden; (3) om leden van de kerk aan te moedigen als 
auditor te trainen om het aantal mensen te doen toe
nemen dat de geestelijke verlossing bereikt, die alleen 
door auditing gerealiseerd kan worden; en ( 4) om het 
geheel van de religieuze technologie van Scientology 
beschikbaar te maken voor de gemiddelde mens. 

De geplande religieuze programma's en voorgestelde 
kapitaalsuilgaven van de kerk gaan de bestaande 
kerkreserves ver te boven en feitelijk worden alle 
investeringen in de vorm van activa en voorzieningen 
uitsluitend gebruikt voor religieuze programma's door 
organisaties van de kerk. 

De contributies die de plaatselijke-Scientology kerken 
van van haar leden ontvangen, worden op 
bankrekeningen gestort, tezamen met de overige 
ontvangsten. Een gedeelte van deze fondsen wordt 
door de verschillende kerken van Scientology aan CSI 
betaald en de rest - het grootste deel van de 
ontvangsten van elke kerk - wordt gebruikt voor de 
aktiviteiten van die plaatselijke kerk. CSI gebruikt de 
ontvangen fondsen om projecten en aktiviteiten te 
fmancieren die van belang zijn voor de gehele hiërar
chie van de Scientology Kerk. Deze fondsen helpen 
ook het sociale welzijn en de sociale hervormings
ak.tiviteiten te ondersteunen. 

Scientologen maken niet deel uit van de staf voor 
persoonlijk fmancieel voordeel. CSI, evenals alle 
kerkorganisaties boven Klasse V kerken in de 
kerkelijke hiërarchie, zijn bemand met leden van de 
Sea Organization, een religieuze orde van Scientology 
die haar naam ontleent aan het feit dat ze werd gesticht 
aan boord van schepen op zee eind 1960. 
Sea Org leden beloven plechtig eeuwige trouwe dienst 
aan de religie, hebben een gezam~t.nlijke huisvesting 
van de kerk en eten gezamenlijk in eetzalen van de 
kerk. Ze ontvangen een kleine wekelijkse toelage, op 
het moment $ 50 per week, en zo nu en dan kleine 
bonussen. De salarissen van de staf van Klasse V 
kerken en missies zijn eveneens bescheiden. Niets van 
de inkomsten van de kerk is ten voordele van een 
particulier persoon of particulier belang. 

Er zijn vele manieren waarop men kan deelnemen aan 
auditing en training en andere diensten van Sciento
logy zonder vastgestelde contributies te doen. 

Kerken van Scientology geven auditing uit 
liefdadigheid. Ook zij die deelnemen aan training om 
auditor te worden, moeten - als deel van hun opleiding 
- anderen auditeren. Het grootste deel van die auditing 
wordt vrij van contributie gegeven. In veel gevallen 
co-auditeren de geestelijken elkaar. Iemand kan het 
grootste deel van zijn auditing ontvangen door 
dergelijke co-auditing. 



Personen die in dienst getreden zijn van de ketX. 
ontvangen gratis auditing en training als deel van het 
vervullen van hun verplichtingen onder een staf
gelofte. 

Degenen die als auditor getraind zijn maar geen lid 
zijn van het personeel van enige Scientology kerk of 
missie, geven gewoonlijk gratis auditing aan hun 
vrienden en familie, wat door de kerk wordt 
aangemoedigd. Scientology auditors staan ook de 
zieken, gewonden of mensen met een trauma bij, 
zowel op individuele basis als georganiseerd door hun 
plaatselijke kerk in tijden van een grote nood, zoals 
een plaatselijke calamiteit. 

Scientology zoekt aktief nieuwe leden om haar doel 
van het creëren van een nieuwe beschaving, te 
verwezenlijken. Een belangrijke methode om nieuwe 
leden aan te trekken is door het contact van Sciento
logen met het publiek. Degenen die op deze manier 
helpen worden "Field Staff Members" genoemd en 
ontvangen een percentage van de donaties, die ont
vangen worden voor auditing en training; dit wordt 
uitbetaald zodra de persoon de religieuze dienst begint. 

Scientology kerken en missies staan open voor het 
grote publiek, dat wordt uitgenodigd om de religie te 
leren kennen. Kerken houden open huis, maken tours, 
geven lezingen en vertonen inleidende films aan 
iedereen die nieuwsgierig is naar Scientology. 

Een belangrijke aktiviteit om het Scientology geloof 
door te geven, is het verspreiden van de boeken van L. 
Ron Hubbard, in het bijzonder "Dianetics: De 
Moderne Wetenschap van Mentale Gezondheid". De 
kerk heeft gemerkt dat mensen die een van Hubbards 
boeken lezen dikwijls geïnteresseerd raken en meer 
over de geestelijke technologie van Dianetics en 
Scientology te weten willen komen. Daarom 
stimuleert de ketX. de verkoop van de inleidende 
religieuze boeken van Hubbard zo veel mogelijk. 

De ketX. maakt het geheel van de reUgieuze wetX.en 
van L. Ron Hubbard (behalve het kleine gedeelte dat 
de confidentiële hogere niveaus bevat, zoals hierboven 
beschreven) beschikbaar aan zoveel mogelijk mensen 
door de geschreven woorden en lezingen van Hubbard 
op het gebied van Dianetles en Scientology samen te 
stellen, te bewerken, te vertalen en te publiceren in 
vele talen. Ze komen beschikbaar via een 
boekafdeling in iedere kerk en de prijzen worden 
vastgesteld op een niveau dat betaalbaar is voor het 
grote publiek, maar dat anderzijds ook voldoende is 
om de publiciteitsafdeling van de kerk operationeel te 
houden, voorraden te vervangen en uit te breiden om 
een steeds groeiend ledenbestand te voorzien. 
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Religious Technology Center 

Religious Technology Center ("R'rC"), een religieuze 
van belasting vrijgestelde corporatie in Los Angeles, 
Californië, bezit de hoogste kerkelijke autoriteit over 
de internationale hiërarchie betreffende het handhaven 
en de standaard toepassing van de religieuze 
technologie van L. Ron Hubbard. 

Om de zuiverheid van de religieuze technologie van 
Scientology te behouden, zijn veel van de woorden en 
symbolen die met de religie in verband staan, zoals 
"Scientology", 'Dianetics", en de naam en initialen 
van L. Ron Hubbard, geregistreerd als merken bij 
overheidsinstellingen over de gehele wereld. 

RTC maakt geen deel uit van de management 
structuur van de kerk. Het doel ervan is het juiste 
gebruik van de religieuze metX.en en technologie te 
waarborgen, het publiek te beschermen tegen niet
standaard diensten, en er zeker van te zijn dat 
Dianetics en Scientology in goede handen blijven. 
RTC bereikt dit doel door de metX.en te registreren en 
toezicht te houden op de levering van religieuze 
diensten onder de geregistreerde metX.en. 

De licentie en het afdwingen van religieuze merken 
garandeert dat ze alleen gebruikt kunnen worden in 
verband met algemene religieuze diensten van 
Scientology. Dit verzekert het publiek ervan dat ze 
standaard diensten ontvangen onder de hoogste 
supervisie van RTC. 

Een andere belangrijke functie van RTC is te 
garanderen dat de staf van de kerk een hoge standaard 
handhaaft en criminele of weerzinwekkende elementen 
uit de dienst van de kerk weert. 

OVERIGE ORGANISATIES 

Uitgeverijen 

De ketX. heeft twee uitgeverijen die de religie 
wereldwijd voorzien van de geschriften en die ook 
inleidende teksten verstrekken aan commerciële 
verkooppunten, als deel van het totale programma van 
de verbreiding van de leer. Bridge-Publications in Los 
Angeles publiceert de werken van L. Ron Hubbard 
voor de Verenigde Staten en Canada (en misschien in 
de toekomst voor het gehele Westerse halfrond) en 
New Era Publications in Denemarken publiceert ze 
voor de rest van de wereld. New Era heeft ook een 
aantal ondergeschikte branches om de religieuze 
werken aan verschillende specifieke landen te 
verschaffen. De IRS heeft beide maatschappijen 
vrijstelling van belasting gegeven. 



Church of Spiritual Technology 

Church of Spiritual Technology ("CST"), een van 
belasting vrijgestelde religieuze corporatie in 
Californië, is een unieke kerk van Scientology. Ze 
maakt geen deel uit van de hiërarchie van de kerk en 
neemt geen deel aan haar dagelijkse aktiviteiten. CST 
werd opgericht in 1982 om op te treden als de 
ontvanger van het totaal van de bezittingen van L. 
Ron Hubbard, daarbij inbegrepen al zijn waardevolle 
intellectuele eigendommen - zijn levenswerk - tot nut 
van de Scientology religie. 

De opdracht van CST is om het voortbestaan van de 
religie tot in lengte van dagen te beschermen en te 
verzekeren, door de religieuze materialen van L. Ron 
Hubbard te bewaren in haar zuivere, ongewijzigde 
vorm voor welke denkbare catastrofe dan ook, zodat de 
toekomstige generaties, zelfs zwervende stammen van 
wilden, duizenden jaren in de toekomst, de 
beschikking zullen hebben over de geschriften om de 
religie weer te doen herleven. 

CST verwezenlijkt dit doel door de geschriften op 
onvergankelijk materiaal over te zetten. Het heeft een 
omvangrijk en continu voortgaand programma om de 
meest duurzame eigentijdse methoden te onderzoeken 
en te gebruiken om de geschriften vast te leggen en te 
behouden. Daarbij inbegrepen etsen op roestvrij stalen 
platen, permanent opgeborgen in speciaal 
geconstrueerde titanium containers. 

International Association of Scientologists 

De International Association of Scientologists 
("lAS") is een leden organisatie die open staat voor 
alle Scientologen van alle naties. De lAS verleent 
hulp aan Scientology kerken en lAS leden die zich 
bezighouden met aktiviteiten ten behoeve van de 
expansie van Scientology. Het is ook een kracht die 
Scientologen verenigt in reactie op de bedreiging van 
de vrijheid van godsdienst in elke hoek van de wereld 
en om die bedreiging tegen te gaan .. 

De oprichters van lAS namen in hun constitutie 
zodanige voorzieningen op dat de lAS geen aktie zou 
ondernemen die het zou onderwerpen aan de jurisdictie 
van enig land dat duldt en! of zich bezighoudt met de 
onderdrukking van enige religie of van de mensheid. 
Aldus is de lAS gevormd als een ongebonden 
associatie van individuele Scientologen van de hele 
wereld. Ze neemt geen deel aan management of 
kerkeliJKe zaken en maakt geen deel uit van de 
kerkelijke hiërarchie. 
De IRS heeft de lAS vrijgesteld van belasting. 
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World Institute of Scientology Enterprises 
and Hubbard College of Administration. 

World lnstitute of Scientology Enterprises (''WISE") 
is een nonprofit ledenorganisatie en is niet van 
belastingbetaling vrijgesteld. Zij bestaat uit 
zakenmensen en professionals uit diverse sectoren van 
de samenleving die inzien dat de principes en de 
technologie op het gebied van organisatie en beheer 
voor de derde dynamiek (groep), wals ontwikkeld door 
L. Ron Hubbard voor gebruik in Scientology kerken, 
een brede toepassing hebben voor elke groep. Leden 
van WISE hebben een gemeenschappelijk doel om 
zowel hun eigen organisaties als de hele maatschappij 
te verbeteren door de toepassing van de bestuurs- en 
ethische technologieën van Scientology. WISE 
sponsort ook plaatselijke arbitrage commissies die 
andere leden helpen om vlug en rechtvaardig zakelijke 
geschillen te regelen, daarbij gebruikmakend van 
Scientology principes en procedures op het gebied van 
ethiek en rechtvaardigheid. 

Hubbard College of Administration (''HCA") werd 
door WISE opgericht als een onderwijskundige 
organisatie, vrijgesteld van belasting, om instructie te 
geven in de theorie en toepassing van L. Ron 
Hubbards bestuurliJKe technologie aan het grote 
publiek. Het werd in 1991 opgericht als een aparte 
organisatie om tegemoet te komen aan de groeiende 
vraag naar de bestuurlijke technologie. 
Momenteel zijn er in de Verenigde Staten en daar
buiten negen HCA's. HCA heeft een schriftelijke 
verklaring van de IRS waarin deze een belastingvrije 
status toekent aan ondergeschikte HCA's in de 
Verenigde Staten. 

Association for Better Living and 
Education. 

Het grootste deel van de seculiere programma's van de 
kerk voor sociale verbetering wordt uitgevoerd onder 
de supervisie en directie van een van belasting vrij
gestelde organisatie voor publiek welzijn, die voor dit 
doel is opgericht, de Association for Better Living en 
Education ("ABLE"). ABLE verleent hulp aan 
groepen en aktiviteiten voor sociale verbetering door 
bestuurlijke leiding te geven, door het uitsturen van 
teams van probleemoplossers om te helpen in geval 
van moeilijkheden, door het verschaffen van technisch 
materiaal en door het creëren van fondsen. ABLE 
moedigt ook aan en steunt de oprichting van nieuwe 
groepen voor sociaal welzijn. 

De kerk en haar leden onderhouden ABLE en haar 
welzijnsgroepen financieel. ABLE en de aan haar 
gerelateerde organisaties contribueren niet aan het 
onderhoud van CSI, RTC of enig andere kerk of 
missie van Scientology. 



In de loop der tijd heeft de technologie die door ABLE 
gebruikt wordt zich ontwikkeld in vier algemene 
sociale verbeteringsprogramma's, die elk gericht zijn 
op een specifiek gebied van de huidige sociale zorg: 
Narconon, een drug rehabilitatie programma, Applied 
Scholastics, een onderwijsprogramma, Criminon, een 
rehabilitatie-programma voor criminelen en een 
programma om de algemene moraliteit te verbeteren, 
gebaseerd op een niet religieuze morele code, genaamd 
'De Weg naar het Geluk". 

Narcon on 

Narcanon - wat staat voor "non-narcosis" of "geen
drugs" - is op 34 plaatsen aktief in verscheidene 
landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada, 
Spanje, Italië, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, 
Nederland, Zweden, Denemarken en Engeland. Er is 
een Narconon centrum in Rusland in oprichting. 
Narcanon International is een Califomische van 
belasting vrijgestelde corporatie voor algemeen nut 
welke als groep eveneens collectief vrijstelling van 
belasting heeft van de IRS voor ondergeschikte 
Narcanon centra in de Verenigde Staten. Narcanon 
levert een zeer effectief drugsontwennings-, 
ontgiftigings- en rehabi1itatie programma waarbij de 
technologie van Hubbard gebruikt wordt. In 
verschillende landen is Narcanon officieel erkend als 
het meest effectieve drug rehabilitatie programma, 
met bijna 80% van haar gegradueerden na twee jaar 
nog steeds vrij van drugs en zonder gevallen van 
drugscriminaliteit of drugsdealing. 

Als deel van het programma gebruikt Narcanon een 
seculiere aanpassing vanhet ''Reinigingsprogramma" 
van de religie, dat door Hubbard ontwikkeld werd toen 
hij ontdekte hoe drugs, chemicaliën en andere gifstof
fen in het vetweefsel van het lichaam achter blijven 
en daardoor het mentaal en geestelijk welzijn van 
iemand kunnen belemmeren. Deze opgeslagen giften 
kunnen de vooruitgang in auditing tegenhouden. De 
Reinigingsrundown is een kuur die onder supervisie 
nauwgezet uitgevoerd wordt. De kuur bestaat uit 
lichamelijke oefeningen, zweten in de sauna, voeding 
(met inbegrip van vitaminen, mineralen en plantaar
dige olie) en een goed opgezet schema met voldoende 
rust, dat gebruikt wordt om het lichaam van deze 
vijandige biochemische substanties af te helpen. Deze 
kuur is ook effectief voor het behandelen van 
drugverslaving en draagt in de centra van Narcanon de 
naam "New Life Detoxification Procedure". 

Narcanon is halverwege de jaren '60 "in het veld" 
ontstaan, toen een gevangene in de Staatsgevangenis 
van Arizona zijn eigen drugprobleem oploste, zowel 
als dat van veel van zijn medegevangenen, door 
principes te gebruiken zoals die in een van L. Ron 
Hubbards boeken uiteengezet waren. Narcanon neemt 
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ook deel aan uitgebreide pubHeksvoorlichtings
campagnes om het grote publiek te waarschuwen voor 
de gevaren van druggebruik, in het bijzonder gericht 
op de schoolkinderen. Momenteel bestaan er plannen 
om Narcanon centra op te richten in de buurt van de 
100 grootste steden van de wereld. 

Applied Scholastles 

Applied Schalastics Inc. is een instelling voor alge
meen welzijn die in Californië van belastingbetaling 
is vrijgesteld, met een schriftelijke verklaring tot 
vrijstelling van alle ondergeschikte scholen. Het heeft 
de verantwoordelijkheid om de toepassing van 
Hubbards onderwijstechnologie in de gehele 
maatschappij te bevorderen. Deze technologie bestaat 
uit nieuwe ontdekkingen op het gebied van studeren 
en nieuwe principes over leren die Hubbard 
ontwikkelde tot een methodologie. waarmee men zich 
elk onderwerp eigen kan maken. De effectiviteit ervan 
is goed gedocumenteerd. 

De studietechnologie is vertaald in 12 verschillende 
talen en wordt in honderden scholen gebruikt door 
leraren en onderwijzers in de Verenigde Staten, 
Canada, Rusland, China, Pakistan, Australië, Zuid
Afrika, Latijns Amerika en een groot gedeelte van 
Europa. Alleen al in Zuid-Afrika zijn meer dan 2 
miljoen studenten geoefend in het gebruik van deze 
technologie. 

Criminon 

Criminon (hetgeen betekent "geen misdaad") is een 
vrijwilligers programma voor maatschappelijke 
vooruitgang dat momenteel gebruikt wordt in 203 
gevangenissen en strafinrichtingen, vooral in de 
Verenigde Staten. Het gebruikt de technologie van 
Hubbard om veroordeelden te rehabiliteren. Het brengt 
hen een gevoel van zelfrespect bij, naast de kennis en 
de vaardigheden om in het leven te slagen. De effecti- ; 
viteit van dit programma blijkt uit een onafhankelijke 
studie die leert dat slechts 2% recidive voorkomt in 
een Criminon controle groep, tegenover de 
gebruikelijke 80% recidive onder de algemene 
gevangenisbevolking. 

The Way to Happiness Foundation. 

De The Way to Happiness Foundation is een van 
belasting vrijgestelde Califomische corporatie voor 
algemeen welzijn die actief is om geld te verzamelen 
ter ondersteuning van de publikatie en distributie van 
het boekje 'De Weg naar het Geluk" en het gebruik 
ervan in programma's voor sociale verbetering overal 
ter wereld. 

De Weg naar het Geluk is een morele code, gebaseerd 
op ''het gezonde verstand", opgesteld door L. Ron 
Hubbard. Het doet een beroep op de rede en kan door 



iedereen toegepast worden, ongeacht ras, geloof, 
nationaliteit of etnische afkomst. Het geeft de raad te 
leven volgens 21 grondregels, zoals "Zorg voor 
Jezelf', "Geef een Goed Voorbeeld", ''Doe Niets 
lllegaals" en 'Wees Vertrouwen Waard". Waar het 
wordt gebruikt heeft het een kalmerende en 
beschavende invloed. Tot op heden zijn meer dan 47 
miljoen exemplaren gedistribueerd in 40 landen in 17 
talen. Het is afgedrukt in verschillende grote 
dagbladen en diverse instellingen die toezien op het 
handhaven van de wet, gebruiken het. Duizenden 
scholen houden wedstrijden onder studenten in de 
toepassing van bepaalde grondregels. Binnen een jaar 
ontving ''De Weg naar het Geluk" al 321 belangrijke 
erkenningen. 

MAATSCHAPPELIJKE 
VOORUITGANG 

Citizens Commission on Human Rights 

Scientology is a-politiek en bepleit geen enkel 
bepaald regeringssysteem en geen enkele politieke 
partij of filosofie. De kerk en haar leden zijn echter 
met name actieve verdedigers van de rechten van de 
mens en zijn van nature tegenstanders van degenen die 
aan onschuldigen en zwakken schade toebrengen of 
hun macht misbruiken. Dit wordt duidelijk bij het 
militante standpunt van de kerk ten aanzien van drugs 
en druggebruik. Het is ook duidelijk in het welbe
kende gevecht van Scientology tegen beestachtige 
psychiatrische praktijken zoals lobotomie, elektrische 
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schokken en het gebruik van destructieve medicijnen 
met psychotrope werking. 

In navolging van de uitspraak van L. Ron Hubbard, 
in 1960, dat het de plicht was van Scientology "alle 
schadelijke praktijken op het gebied van geesteliJKe 
gezondheid bekend te maken en te helpen afschaffen", 
richtte de kerk de Citizens Commissions on Human 
Rights" ("CCHR") op. Afdelingen van CCHR zijn 
opgericht in grote steden in meer dan twintig landen. 
Gedurende meer dan 24 jaar heeft CCHR met succes 
psychiatrische wreedheden, fraude in psychiatrische 
ziekenhuizen en onmenselijke condities in psychia
trische inrichtingen aan het licht gebracht. CCHR 
heeft een belangrijke rol gespeeld bij de tot stand 
koming van wetten die de burgerlijke rechten van 
geesteszieken beschermen. CCHR is een Californi
sche belastingvrije corporatie voor algemeen welzijn, 
terwijl er ook een beslissing is voor belasting
vrijstelling van onderafdelingen van CCHR in de 
Verenigde Staten. 

National Commission on Law Enforcement 
and Social Justice 

National Commission on Law Enforcement and 
Social Justice ("NCLE") is onlangs opgericht als een 
van belasting vrijgestelde corporatie voor algemeen 
welzijn die hoofdzakelijk tot doel heeft te waken tegen 
corruptie in de wetgeving en het misbruik dat daaruit 
resulteert. NCLE waakt tegen dezelfde overtredingen 
door andere regeringsinstellingen die de Grondwet van 
de Verenigde Staten of de Algemene Verklaring voor 
de Rechten van de Mens schenden. 

CONCLUSIE 

ALLE AKTIVITEITEN VAN DE SCIENTOLOGY 
KERKEN staan op één lijn met het doel de mens vrij 
te maken van geesteliJKe slavernij en het creêren van 
een nieuwe beschaving, zonder krankzinnigheid, zon
der criminelen en zonder oorlog, waarin de bekwamen 
succes kunnen hebben en waar de mens vrij is zich tot 
een hoger niveau te ontwikkelen, zoals door L. Ron 
Hubbard gesteld is in de vroege beginjaren van de 
religie. 

Heden is Scientology de snelst groeiende religie op 
aarde. In de afgelopen tien jaar groeide het van 328 tot 
1125 Scientology kerken, missies en groepen. 

Het bovenstaande geeft een kort overzicht van de 
Scientology religie. De axioma's, doctrines, 
leerstellingen, rituelen, praktijken, aktiviteiten, 
geschiedenis, kerkelijke en organisatorische hiërarchie 
van de Scientology religie worden in detail beschreven 

in WHAT IS SCIENTOLOGY?, een encyclopedisch 
boek van 833 bladzijden dat dient als het defmitieve 
naslagwerk voor de religie. 

WHA T IS SCIENTOLOGY? wordt op verzoek gratis 
beschikbaar gesteld aan publieke functionarissen en 
aan alle regeringsinstellingen. Verzoeken om toezen
ding van dit boek kunnen gericht ';"Orden aan: 

Scientology Kerk Amsterdam 
afdeling Externe Zaken 

Nieuwezijds Voorburgwal 271 
1012 RL Amsterdam 

telefoon 020 6226101 
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After decades of feuding, the lnternal Revenue Service has granted the Church 
of Scientology and more than 150 of its corporate entities tax-exempt status, 
ruling that they are charitable, religious organizations entitled to befree 
from federal i ncome taxes. 

Marty Rathbun, president of one of the Scientology organizations that 
received the tax exemptions, said the government sent 30 exemption letters to 
Scientology groups earlier this month. All told, the exemptions apply to 153 

corporate entities, said Rathbun, who is the president of the Religious 
Technology Center. 

"We're extremely pleased with the tax exemptions," Rathbun said, adding that 
because of them: "We look forward to our g_reatest expansion ever." 

The exemptions were granted as part of a larger agreement between the IRS and 
Scientology. They are thought to be worth millions of dollars to 
Scientology, which requires fixed donations for its progression of courses 

aimed at unburdening parishioners of spiritually traumatic past experiences. 

The ruling by the IRS means that church members may now deduct those costs on 
their tax returns, allowing Scientology to raise money more easily. At the 
same time, church organizations will be exempt from federal income tax. 

The exemptions come after 40 years of extraordinarily bitter fighting between 
the IRS and Scientology, which at times grew so intense that Scientology's 
late founder, l. Ron Hubbard, incorporated his deep animosity toward the agency 
into the church's official teachings. 

The government has long recognized Scientology as a religion. But it has 
consistently denied tax-exempt status to the myriad corporate entities that 
camprise the church's sprawling empire, contending that those organizations were 
operating primarily as businesses and that their money was being used for the 
private benefit of top Scientology leaders, including Hubbard. 

With that contentious history as a backdrop, Scientology's top official, 
David Miscavige, called followers tagether last weekend at the losAngeles 
Sports Arena to announce the milestone exemptions. 

"The war is over!" Miscavige proclaimed at the event, according toa document 
labeled "Executive Directive No. 750" of the Religious Technology Center. "We 
have brought to an end 40 years of suppression of Scientology and Scientologists. Any 

5 

~----------------------------------------------------------~ 



~ 
0 

Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Afdeling Relaties en Open Bronnen 

discrimination or biased or unfair treatment of Scientologists by the IRS is over .... Our road 
to infinite expansion is now w.ide. o.p.en._'' 

IRS officials, although declining to respond to Miscavige's comments, 
confirmed that the service had issued approximately 30 tax-exemption letters to 
Scientology organizations on Oct. 1. Those letters, said IRS spokesman Frank 

Keith, settie a host of tax disputes between the federal government and the 
Scientology organization. 

"Based on the information supplied, and assuming your operations will be as 
stated in your application for recognition of exemption, we have determined that 
you are exempt from federal income tax," states one letter, addressed to the 
Church of Scientology International. A second letter, also sent to the Church 
of Scientology International, declares that all its subordinate organizations 
are exempt as well. 

The exemptions are only part of a larger agreement between the IRS and the 
Scientology organizations, details of which government officials said they 

could not disclose. Dozens of federal cases invalving the Church of 
Scientology and its various entities have been resolved under the agreement, 

according to government and church officials. 

The justice Department's civil division was handling those cases for the 
government, but officials there declined camment Tuesday, referring all calls to 
the IRS. Although church officials are allowed to release details of that 
agreement, Rathbun said they would not. 

"That's like asking for samebody's tax returns," Rathbun said in response to 
a request for the information. "lt's just not sarnething to be bandied about in 
the media." 

The application by the Scientology groups for tax-exempt status was the 
largestin the history of the IRS, filling a collection of files 10 to 12 feet 
long, according to an agency official. 

Miscavige, the church's leader, did nat respond to requests for an interview. 
Rathbun said Miscavige was restingafter the 40-year fight with the IRS. 

One of the most bitter clashes culminated in 1984 at the hands of the U.S. 
Tax Court. Siding with the IRS, it concluded in blistering language that the 
Church of Scientology of California had "made a business out of selling 
religion," had diverted millions of dollars to Hubbard and his family, and had 
"conspired for almast a decade to defraud the United States government by 
impeding the IRS." 

That ruling only affected a single Scientology organization, however, and 
various groups continued to contest IRS rulings orderingthem to pay taxes. In 
some cases, they won their challenges, creating a mishmash of legal opinions 
that seemed destined for the U.S. Supreme Court. 

The agreement between the IRS and the Church of Scientology appears to 
foreclose that possibility, however. Although some issues may fall outside the 
agreement, the tax batties are over, at least for now, officials on both sides 
of the dispute agreed. 
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"We earned it," Rathbun said. "We're entitled to it." 

From the late 1960s to the mid-1970s, IRS agents classified Scientology as 
a "tax resister" and "subversive," a characterization later deemed impraper by a 
judge. Fortheir part, overzealous Scientologists went so far in the 1970s as to 
bug an IRS office in Washington where the church's tax-exempt status was being 
discussed. That crime, among others, led to the imprisonment of 11 top 
Scientology leaders. 

In later years, the IRS's LosAngeles office launched a far-ranging crimina! 
investigation into allegations by high-level Scientology defectars that 
Hubbard skimmed millions of dollars from the church. No charges were ever filed. 

During that same period in the mid-1980s, Scientologists fought back by 
forming the National Coalition of IRS Whistleblowers, which helped fuel a 1989 
congressional inquiry into alleged wrongdoing by the former chief of IRS' 
Crimina! lnvestigation Division in Los Angeles. 

Practically from its inception in the 1950s, Scientology was accused by 
critics of being a high-pressure business masquerading as a religion to take 
advantage of government tax exemptions. Over the years, the organization became 
progressively more religious in its approach. 

Originally, people who purchased Hubbard's Scientology courses were called 
"students," and his teachings were known as courses. Today, Scientology 
followers are known as "parishioners," and teachings are described as sacred 
scriptures. 

Hubbard told his followers that religion is "basically a philosophic teaching 
designed to better the civilization into which it is taught. ... A 
Scientologist has a better right to call himself a priest, a minister, a 
missionary, a doctor of divinity, a faith healer or a preacher than any other 
man who bears the insignia of religion of the Western World." 

LANGUAGE: ENGLISH 
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LOS ANGELES - Het Amerikaanse ministerie van financien heeft de 
omstreden Scientologykerk na een jarenlang juridisch gevecht als religieuze 
organisatie erkend. Dat betekent dat de sekte zich miljoenen dollar aan 
belastingen bespaart en dat giften aan de sekte voor de belastingen 
aftrekbaar zijn. Tot dusver was het ministerie van oordeel dat Scientology 
een op winst gerichte onderneming was. Critici, onder wie ex-leden van de 
sekte, spreken van een frauduleuze onderneming, die 'afvalligen' 
intimideert. 
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