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Naast de belangrijkste godsdienstige taken van auditing en training, voorziet de kerkelijke structuur van
Scientology in een veelheid van verschillende activiteiten. Tot deze activiteiten behoren het werven van
nieuwe leden, het besturen van de kerk, interne communicatie, het produceren van informatiemateriaal en
nog vele andere taken. De godsdienstige gemeenschap van Scientology berust dus zowel op een gezamenlijk
geloof en collectieve gebruiken als een unieke organisatiestructuur die is toegesneden op het uitdragen van
de godsdienstige boodschap.
Zo dienen bijvoorbeeld de erediensten
op voorgeschreven wijze te worden
gehouden en de hiërarchische structuur
zorgt ervoor dat individuele kerken
hiertoe steun en leiding krijgen. Alle
scientologen in alle kerken over de hele
wereld kunnen dus zeker zijn van een

cientologen hebben zich
verenigd in een wereldomvattende, hiërarchische
godsdienstige gemeenschap.
De structuur van deze gemeenschap
maakt een belangrijk en functioneel
deel uit van de Scientology godsdienst.
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juiste godsdienstige plechtigheid.
Naast de belangrijkste godsdienstige
taken van auditing en training, voorziet de
kerkelijke structuur van Scientology in een
veelheid van verschillende activiteiten.
Tot deze activiteiten behoren het werven
van nieuwe leden, het besturen van de
kerk, interne communicatie, het produceren van informatiemateriaal en nog vele
andere taken.
De godsdienstige gemeenschap van
Scientology berust dus zowel op een gezamenlijk geloof en collectieve gebruiken als
een unieke organisatiestructuur die is
toegesneden op het uitdragen van de godsdienstige boodschap.
Deze structuur brengt de parochianen
ook op andere manieren samen, zoals tijdens de jaarlijkse vieringen van
Scientology-feestdagen, waaronder de verjaardag van de stichter en een dag die is
gereserveerd voor erkenning van het werk
van de geestelijken. Deze gelegenheden,
die worden georganiseerd door kerken op
alle niveaus, worden door tienduizenden
bijgewoond.

De Church of Scientology International is de moederkerk van de
Scientology godsdienst. Als zodanig, is zij
het hoogste leidinggevende orgaan voor
de godsdienst over de hele wereld.
De voornaamste taak van de Church
of Scientology International is het
coördineren van de activiteiten van
kerken, missies en geestelijken die samen
de hiërarchie vormen, om zo te verzekeren dat zij gezamenlijk werken aan het
uiteindelijke doel van Scientology: het
tot stand brengen van een betere samenleving.
De moederkerk bevordert dit godsdienstige doel door het verschaffen van
richtlijnen, steun en coördinatie van alle
activiteiten op het gebied van de eredienst, opleiding van geestelijken en ander
personeel, informatieverstrekking en
bestuurstaken, evenals de activiteiten die
zijn gericht op verbetering van de samenleving.
De Church of Scientology International verzorgt ook de publicatie en
distributie van de Scientology
geschriften over de gehele wereld via
twee uitgeverijen en een interne afdeling. Een uitgeverij is gevestigd in de
Verenigde Staten en de andere in
Denemarken, terwijl de interne afdeling, Golden Era Productions, in eigen
studio’s godsdienstige films, video- en
geluidsbanden en laser discs produceert.
De kerken die erediensten voor hun
parochianen verzorgen, zijn gerangschikt in een hiërarchie die het stijgende profiel van spirituele niveaus
binnen de godsdienst weerspiegelt. We
zullen zo zien dat de erediensten bij
Scientology voorgegaan worden door
onafhankelijke geestelijken en kerken
van uiteenlopende grootte.

DE KERKELIJKE STRUCTUUR
VAN SCIENTOLOGY
De kerkelijke structuur van
Scientology is opgebouwd uit honderden kerken en missies (de kleinste
kerken van Scientology), die de
religieuze diensten van Scientology
voor de parochianen ten uitvoer brengen. Verspreid over de wereld zijn er ook
vestigingen die zich bezighouden met
het kerkelijk bestuur en ondersteuning
van andere kerken. Individuele kerken
zijn georganiseerd op specifieke nonprofit basis die het wettelijk kader
vormt voor de dagelijkse gang van zaken
in de betrekkingen met de niet-kerkelijke wereld.
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Het werk van de Vrijwillig Geestelijken van de kerk bestaat uit hulpverlening aan de hand van de technologie van Scientology. Duizenden uren zijn besteed aan hulpbehoevenden.

DE GEESTELIJKEN ‘ZONDER
KERK’

MISSIES
De missies van Scientology bieden
gemeenschappen de helpende hand door
mensen kennis te laten maken met
Scientology en hen tot geestelijke
vooruitgang aan te moedigen door het
volgen van de hogere niveaus van de
godsdienst. Missies verzorgen de eerste
beginselen van de gebruiken van
Scientology, zoals de lagere niveaus van
auditing en inleidende trainingen.
Vaak worden missies gesticht in delen
van de wereld die nieuw zijn voor
Scientology en waar men zich op grote
schaal richt op missionaire activiteiten en
informatieverstrekking. Missies van
Scientology treffen we aan van Rusland
tot India, van Canada tot Chili en van
Ghana tot Maleisië.

Het onderste niveau van de kerkelijke
hiërarchie van Scientology wordt
ingenomen door de geestelijken van
Scientology die geen deel uitmaken van de
staf van een kerk of missie. Deze
geestelijken gaan voor in godsdienstige
kennismakingsdiensten voor hun gezin,
vrienden en mensen uit hun omgeving. Ze
auditeren en geven huwelijkscounselling
aan hun parochianen, helpen bij het
oplossen van drugsproblemen en andere
kwesties, en houden zich bezig met de vele
andere zaken die men gewoonlijk
tegenkomt in een kleine gemeenschap.
Deze geestelijken of veldauditors komen
soms samen om Auditors Associations of
Dianetics counselinggroepen te vormen en
verbreden daardoor hun activiteiten met
lezingen, studiegroepen en andere manieren
om de leer te verspreiden.
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Scientology kerk van Tokio

Scientology kerk van Milaan

De Founding Church of Scientology in Washington, D.C. verschaft een geestelijk centrum voor zakenmensen en
overheidsfunctionarissen.
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KLASSE V KERKEN
Klasse V kerken verzorgen diensten
voor beginners en enigszins gevorderden en mogen geestelijken opleiden en
aanstellen. Deze kerken worden zo
genoemd omdat het hoogste niveau
van training in Scientology-diensten
die zij verzorgen, met “Klasse V” wordt
aangeduid. Klasse V kerken zijn
gewoonlijk veel groter dan veldgroepen
en missies en dienen daarom als middelpunt voor hun eigen Scientology
gemeenschap. Ze vormen een plaats
waar scientologen uit alle lagen van de
bevolking kunnen samenkomen om
hun ervaringen te delen. Scientologen
bezoeken hun kerken voor auditing en
training, maar ook voor het bijwonen
van de zondagsdiensten, huwelijken,
begrafenissen en naamgevingsdiensten,
de vrijdagavond bijeenkomsten en het
vieren van Scientology feestdagen.
Sommige kerken, die “Celebrity
Centres” worden genoemd, hebben een
ledenbestand dat voornamelijk bestaat
uit kunstenaars, locale gezagsdragers en
andere plaatselijke autoriteiten, hoewel
hun deuren net als bij alle andere
Klasse V-kerken voor iedereen open
staan.
Scientology kerken worden in stand
gehouden door bijdragen van hun
parochianen. Zij worden ondersteund
door giften die parochianen doen
teneinde deel te nemen aan bepaalde
godsdienstige gebruiken. Deze giften
worden uitsluitend gebruikt ter
bevordering van de godsdienstige, liefdadige en andere activiteiten voor het
algemeen welzijn.

Midden in Hollywood vinden we het Celebrity Centre van de Church
of Scientology International, een oase voor kunstenaars die op zoek
zijn naar spirituele vrijheid en daarbij gebruik maken van de technologieën van Dianetics en Scientology.
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SAINT HILL EN ADVANCED
ORGANIZATIONS
De oorspronkelijke Saint Hill
Church is gevestigd in East Grinstead in
het graafschap Sussex in Engeland, waar
L. Ron Hubbard van 1959 tot 1966
woonde. Hier deed hij enkele van zijn
belangrijkste ontdekkingen op het
gebied van het verstand en de geest. Hij
maakte die regelmatig bekend in zijn
dagelijkse lezingen, die werden bijgewoond door gevorderde leden die uit de
hele wereld daarheen waren gekomen
om onder zijn leiding te studeren.
Tegenwoordig staat deze verzameling
werken bekend als de ‘Saint Hill Special
Briefing Course’. Het is de meest uitgebreide
auditor-trainingscursus
in
Scientology en bestaat uit bijna 450 op
band opgenomen lezingen en geschreven
materiaal.
Er zijn nu Saint Hill kerken in
Kopenhagen, Los Angeles en Sydney. Zij
vormen het niveau dat volgt na de Klasse
V kerken. Naast het verzorgen van de
gevorderde trainingen van de Saint Hill
Special Briefing Course, voeren deze
kerken ook enkele van de meest
gevorderde niveaus van auditing uit.
‘Scientology Advanced Organizations’
leveren vergevorderde niveaus van auditing en training, met inbegrip van de eerste
niveaus van ‘Operating Thetan’ (‘OT’).
Advanced Organizations bevinden zich in
Los Angeles, East Grinstead, Kopenhagen
en Sydney.
Saint Hill-kerken en Advanced
Organizations verlenen over het algemeen diensten aan scientologen van de
missies en Klasse V kerken in hun eigen
deel van de wereld, maar ieder is vrij in
het maken van een keuze voor een
bepaalde locatie.
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De Church of Scientology Advanced Organizations en Saint Hills verschaffen diensten aan parochianen over de gehele
wereld. Hierboven is afgebeeld de Advanced Organization/Saint Hill in East Grinstead in Engeland; rechtsonder op pagina
64 de Advanced Organization in Los Angeles; linksonder de American Saint Hill Organization in Los Angeles en rechtsonder de Advanced Organization Saint Hill Europe in Kopenhagen.
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De Flag Service Organization in Clearwater, Florida is gevestigd in meer dan 30 gebouwen. Fort
Harrison (hierboven) is een centrum voor parochianen die uit de hele wereld hier naar toe komen om
deel te nemen aan gevorderde niveaus van auditing. Enkele daarvan worden uitsluitend gegeven in
deze Scientology kerk.

CHURCH OF SCIENTOLOGY FLAG
SERVICE ORGANIZATION

Deze tak verzorgt de hoogste niveaus
van auditortraining en Klasse V kerken en
missies zenden hun stafleden regelmatig
naar deze speciale training. Ook voor
auditing kan men terecht bij de Church of
Scientology Flag Service Organization,
met inbegrip van ver gevorderde OTniveaus.
Deze kerk staat bekend als het ‘mekka’
van Scientology en is het geestelijk
hoofdkwartier voor scientologen over de
hele wereld, die hier naar toe reizen om in
de unieke omgeving deel te nemen aan de
religieuze diensten. De kerk heeft
ongeveer 800 mensen in dienst, waarvan
velen verschillende talen vloeiend
spreken waardoor het mogelijk is de internationale kerkgemeenschap van dienst te
zijn.

Op het daaropvolgende niveau van de
godsdienstige hiërarchie van Scientology
staat de Church of Scientology Flag
Service Organization, gevestigd in
Clearwater in de staat Florida. Deze organisatie is de grootste Scientology kerk in de
wereld.
De ‘Flag’ (Vlag) in de naam van deze
kerk stamt van de oprichting in 1967 aan
boord van het schip Apollo, dat toen
dienst deed als vlaggeschip van een kleine
vloot die in de jaren zestig en zeventig als
godsdienstig toevluchtsoord en voor opleidingsdoeleinden werd gebruikt. Als traditie bleef de naam behouden toen deze kerk
naar het vasteland verhuisde.
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De hoogste niveaus van auditing zijn toegankelijk voor parochianen en vinden plaats aan boord van het 150
meter lange schip ‘Freewinds’, de basis van de Church of Scientology Flag Ship Service Organization.

DE CHURCH OF SCIENTOLOGY
FLAG SHIP SERVICE
ORGANIZATION

STAFMEDEWERKERS VAN
SCIENTOLOGY ORGANISATIES
Plaatselijke kerken en missies van
Scientology worden geleid door een staf
die bestaat uit scientologen die zich
volledig hebben gewijd aan hun godsdienst. Hun verantwoordelijkheden lopen
sterk uiteen, hoewel alle functies direct of
indirect te maken hebben met de diensten
die Scientology alle parochianen verleent.
Sommigen zijn verantwoordelijk voor
handhaving van de leer, anderen voor de
verspreiding ervan. Sommigen bekleden
bestuursfuncties. Anderen zijn direct
betrokken bij de diensten van Scientology:
de cursusleiders die training geven in
Dianetics en Scientology en de auditors

Het daaropvolgend niveau in de hiërarchie
wordt ingenomen door de Church of
Scientology Flag Ship Service Organization
die het hoogste niveau van auditing uitvoert,
en ook speciale godsdienstige cursussen in
Scientology verzorgt die nergens anders
beschikbaar zijn. Deze kerk is ook uniek in die
zin dat zij diensten houdt aan boord van de
‘Freewinds’, een 150 meter lang schip met een
thuisbasis in de Caribische Zee. De ‘Freewinds’
dient als ideaal religieus toevluchtsoord, waar
parochianen in een volledige Scientology sfeer
zich geheel kunnen wijden aan hun geestelijke
ontwikkeling.
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De meest toegewijde staf van de kerk zijn de leden van de ‘Sea Organization’, die zo wordt genoemd omdat
de oorspronkelijke leden woonden en werkten aan boord van een kleine vloot schepen. Het blazoen van de
Sea Organization symboliseert de toewijding van deze godsdienstige orde aan de Scientology godsdienst. Het
motto ‘Revenimus’ (‘Wij komen terug’) onderstreept de eeuwigdurende toewijding van het individuele lid van
de Sea Organization aan de Scientology religie
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die de godsdienstige begeleiding verzorgen.
Deze stafmedewerkers zijn uiteraard belangrijk voor de godsdienst, maar zij zouden
hun werk niet kunnen doen zonder de
steun van de rest van de staf. Het is
duidelijk dat al het personeel van een
Scientology kerk bestaat uit toegewijde
mensen, die zich tot taak hebben gesteld
hun medemens te dienen.

De belangrijkste eigenschap die de
leden van de Sea Org onderscheidt van
andere Scientology stafmedewerkers, is
hun eeuwigdurende verbintenis aan de
godsdienst. Leden van de Sea Org tekenen
een overeenkomst voor de duur van een
miljard jaar, een gelofte die voor een scientoloog een intens persoonlijke en diepe
godsdienstige betekenis heeft. Leden van
de Sea Org delen ook een unieke traditie
en levensstijl. Zij wonen gemeenschappelijk in door de kerk beschikbaar
gestelde behuizing en maken gebruik van
collectieve eetzalen. Zij ontvangen slechts
een gering salaris voor hun werk. Maar
materiële beloning is voor hen van weinig
belang. Zij beschouwen het voorrecht om
hun godsdienst op de hoogste en meest
toegewijde niveaus te dienen, als de grootste
beloning die zij ooit kunnen krijgen.
Uit erkenning voor de belangrijke rol
die zij in de godsdienst spelen, staan leden
van de Sea Org hoog aangeschreven bij
alle scientologen.

DE SEA ORGANIZATION
De meest toegewijde stafmedewerkers
van de kerk zijn de leden van de Sea
Organization, meestal afgekort als Sea Org,
een internationale godsdienstige broederschap met meer dan 5000 leden. De Sea
Org, die verder geen formele status heeft, is
een religieuze groepering met een unieke
traditie. Het begon in 1967 toen L. Ron
Hubbard, nadat hij zich had teruggetrokken
uit alle leidinggevende posities binnen de
kerk, naar zee ging met een handjevol
ervaren scientologen om zich volledig te
wijden aan het onderzoek van de hogere
niveaus van auditing. Leden van de Sea Org
woonden en werkten oorspronkelijk aan
boord van een kleine vloot schepen, die
werd aangevoerd door het vlaggeschip
Apollo.
Terwijl de Sea Org groeide, breidde deze
zich uit tot vestigingen aan land, zoals de
Advanced Organizations in Los Angeles en
Denemarken. Tegenwoordig houden leden
van de Sea Org zich nog steeds bezig met de
hoogste niveaus van Scientology en daarom
worden alle organisatorische functies boven
het niveau van Klasse V bezet door leden van
de Sea Organization.

SAMENVATTING
De kerken en organisaties van Scientology
werken uitsluitend om de doelstellingen en
oogmerken van de godsdienst te vervullen.
Hun staf bestaat uit toegewijde mensen die de
Scientology geschriften zowel bij het uitvoeren van bestuurlijke taken als bij godsdienstige activiteiten naleven. De kerken zijn altijd voor iedereen toegankelijk en staan klaar
om hulp te verlenen. Zij vormen de kern van
het godsdienstig leven voor de scientologen
en wijzen de weg naar de verlossing van de
mens
en
naar
de
brede maatschappelijke doelstellingen van
Scientology.
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RELIGIOUS
TECHNOLOGY CENTER

erwijl de Church of Scientology
International en de kerken,
missies en veldauditor-groepen,
die samen de hiërarchie van de godsdienst
vormen, de traditionele kerkelijke functies
uitvoeren – godsdienstige diensten en
kerkelijk beheer – is er nog een andere
Scientology kerk, die een unieke rol speelt
in het vasthouden aan de grondbeginselen
van de godsdienst. Dit is het Religious
Technology Center, dat de belangrijke
functie heeft om de orthodoxe tradities
van de Scientology godsdienst voor eeuwig
te bewaken en bewaren.
Het bewaken en bewaren van de zuiverheid van de geschriften is geen kleine
taak. In de geschiedenis, heeft bijna iedere
godsdienst perioden van groei doorgemaakt die gepaard gingen met wijzigingen in de doctrines en gebruiken van de
godsdienst, soms zelfs openlijke afwijkingen van haar oorspronkelijke missie.
In het begin zag L. Ron Hubbard
persoonlijk toe op de orthodoxe uitvoering
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van de Scientology gebruiken. Als
integraal deel van zijn inspanningen liet
hij ook een groot aantal van bepaalde
woorden en symbolen van de godsdienst,
inclusief het woord ‘Scientology’, als
handelsmerk registreren. Deze geregistreerde handelsmerken voorzien in een
wettelijk mechanisme dat verzekert dat de
godsdienstige technieken van Scientology
nauwkeurig volgens de geschriften worden
uitgevoerd en niet kunnen worden
aangetast door wederrechtelijke toeëigening of misbruik.
In 1982 droeg Hubbard deze religieuze
handelsmerken over aan het pas
opgerichte Religious Technology Center
en belastte hij dit met de verantwoordelijkheid, de Scientology godsdienst te
beschermen door handhaving van het
zuiver, ethisch en orthodox gebruik van de
godsdienstige technieken. Het Religious
Technology Center bewaakt aldus de
zuiverheid van de Scientology technieken
en beschermt deze middels wettelijke registratie tegen misbruik en zwendel. Waar
nodig kan men zich beroepen op de wet
om bepaalde woorden en symbolen van
Scientology in landen over de hele wereld
te handhaven als religieuze handelsmerken.
Het Religious Technology Center
houdt zich niet bezig met de dagelijkse
gang van zaken in de kerk. De enige functie van dit centrum is de bescherming van
de technologie van Scientology, zodat
deze altijd op de juiste manier kan worden
toegepast.
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DE SCIENTOLOGY LIDMAATSCHAPSVERENIGING

D

e International Association of
Scientologists (‘IAS’) is de
internationale lidmaatschapsorganisatie voor scientologen. De organisatie
bestaat uit personen, Scientology kerken en
landelijke associaties van Scientology. Door
haar eigen activiteiten en die van haar leden,
belichaamt de IAS het begrip ‘internationale
godsdienstige gemeenschap’.
Het doel van de IAS is in alle delen van
de wereld de Scientology godsdienst te
verenigen, te promoten, te ondersteunen en
te beschermen, zodat de doelstellingen van
Scientology kunnen worden bereikt. De
IAS ondersteunt ook Scientology kerken en
individuele scientologen die op vrijwillige
basis zijn belast met speciale projecten ter
verbetering van hun gemeenschap of de
wereld in het algemeen; vooral projecten
die godsdienstvrijheid bevorderen. De IAS
zorgt ervoor dat de godsdienst op gepaste
wijze wordt verdedigd en beschermd, zodat
scientologen overal kunnen voortgaan met
het brengen van hun boodschap van
geestelijke verlossing. De IAS verenigt
scientologen over de hele wereld door
activiteiten te organiseren die de doelstellingen van Scientology, vrijheid en hoop
voor alle volkeren op aarde, bevorderen.
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In Oktober 1984 kwamen scientologen van vele landen tezamen in Saint Hill in Engeland en vormden de
International Association of Scientologists. Zij tekenden de Gelofte aan de Mensheid, waarmee zij beloofden zich
te wijden aan het doel van Scientology: een beschaving zonder krankzinnigheid, zonder misdadigers en zonder oorlog, waar het capabele mensen gegund is succes te hebben en waar het eerlijke mensen gegund is rechten te
hebben, en waar de mens vrij is om zich tot hogere niveaus te verheffen.
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