
I. DE DIVERSITEIT VAN GODSDIEN-
STEN EN HET DEFINITIEPROBLEEM

i.i. Elementen van de definitie van religie.

Er bestaat geen eenduidige definitie van
religie die door iedere wetenschapper wordt
aanvaard. Onder de talloze definities die naar
voren zijn gebracht, is echter een aantal ele-
menten te onderscheiden die men her-
haaldelijk in de omschrijvingen terugziet:

(a) geloofsvoorstellingen, gebruiken,
relaties en instituties met betrekking tot:

1) bovennatuurlijke krachten,

wezens of doelstellingen

2) hogere onzichtbare macht(en)

3) datgene, waar het de mens
uiteindelijk om gaat

4) heilige objecten (van al het
andere gescheiden en verboden)

5) een object voor aanbidding

6) een macht die het lot van de
mensheid bepaalt

7) de grond van het bestaan
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8) een bron van bovennatuurlijke
kennis en wijsheid

(b) gebruiken waarin gehoorzaamheid,
verering of aanbidding naar voren komt;

(c) het collectieve karakter van het
religieuze leven.

Hoewel oorzaken zelden deel uitmaken
van definities van religie, wordt soms een
‘confronterende ervaring met het spirituele’ in
de omschrijving opgenomen. De conse-
quenties en functies van religie worden als
volgt aangegeven:

(a) handhaving van een morele
gemeenschap

(b) het verlenen van een
groepsidentiteit en/of individuele
identiteit

(c) een oriëntatiekader

(d) een door mensen geconstrueerd
stelsel van betekenissen

(e) gemoedsrust en troost aangaande
het vooruitzicht op hulp en redding.

Godsdienst is altijd aan waarden en nor-
men onderhevig, maar omdat iedere religie
van de andere verschilt, streven godsdienst-
sociologen en vergelijkende godsdienst-
wetenschappers ernaar dit normatieve aspect
te bespreken, zonder er zelf bij betrokken te
zijn. De verscheidenheid aan geloofsover-
tuigingen, rituelen en organisaties is echter zo
omvangrijk, dat iedere definitie van religie te
onvolledig is om alle facetten die erover bek-
end zijn, te omvatten.

i.ii. Het oorspronkelijke gebruik van de term.

Het begrip ‘religie’ werd vroeger vaak
gerelateerd aan concrete manifestaties van
geloofsvoorstellingen en gebruiken in de west-
erse samenleving. Over het algemeen werd
aangenomen dat andere mensen dan christe-
nen, joden en islamieten, geen religie hadden.
Dat waren heidenen. Theologen die de term
‘religie’ hanteerden, bedoelden daar eigenlijk
het christendom mee. Naarmate er echter
meer bekend werd over de oosterse geloofssys-
temen en het bestuderen van religie de nor-
matieve omschrijving van de traditionele
christelijke theologie oversteeg, raakte dit
beperkte gebruik van de term hoe langer hoe
meer op de achtergrond. Religie is een
studieobject geworden voor universitaire dis-
ciplines – in het bijzonder de sociale weten-
schappen – die dit onderwerp objectief en
neutraal benaderen, zonder dat daar enige
voorkeur uit blijkt voor wat voor religieuze
opvatting dan ook.

i.iii. Cultureel vooroordeel en de definitie van
religie.

De ontwikkeling van een grondige objec-
tiviteit in het bestuderen van religie werd
echter maar langzaam bereikt. Sommige
huidige studies in de vergelijkende godsdien-
sten vertonen nog steeds een duidelijk vooro-
ordeel. Zelfs in de sociale wetenschappen, die
zich overduidelijk hebben toegelegd op
waardevrij onderzoek, blijkt dit uit studies die
zijn uitgevoerd tussen de twee wereldoor-
logen. Zo werd vaak, zonder enige verantwo-
ording, door antropologen aangenomen dat er
een proces van religieuze ontwikkeling had
plaatsgevonden dat overeenkwam met de
biologische evolutie: het was dus onontkoom-
baar dat religie in de ontwikkelde landen op
een ‘hoger’ niveau stond dan de godsdienst
van andere volkeren. Sommigen (in het bij-
zonder Sir James Frazer) geloofden dat religie
een evolutionaire stap was op de weg van
magie naar wetenschap.
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i.iv. Het huidige gebruik.

Heden ten dage hanteren sociale weten-
schappers en in toenemende mate ook the-
ologen, het begrip in een neutrale betekenis.
Niet langer duidt de term op het uit-
gangspunt dat de ene religie meer ‘waarheid’
bevat dan de andere. De opvatting dat het
geloof in één god een hogere vorm van religie
is dan het geloof in meer goden of geen
enkele, is achterhaald. Men erkent dat een
godsdienst een op een mens gelijkende god
kan vooronderstellen. Of in een andere
gedaante, of een opperwezen, een veelheid
van geesten of voorouders, een universeel
principe of wat dan ook. Sommige chris-
telijke theologen, waaronder Bultmann,
Tillich, van Buren en Robinson, hebben de
traditionele voorstellingen van de godheid
naast zich neergelegd en er de voorkeur aan
gegeven om te spreken over ‘de grond van
het bestaan’ of ‘hetgeen waar het de mens
uiteindelijk om gaat’.

i.v. Uitbreiding van het begrip.

Nadat antropologen hadden vastgesteld
dat er geen samenleving bestond waarin
iedere vorm van bovennatuurlijk geloof ont-
brak, concludeerden ze dat er geen enkele
maatschappij is zonder godsdienst. Daardoor
werd religie niet langer gedefinieerd aan de
hand van een bepaalde traditie. De concrete
aspecten die betrekking hadden op het chris-
tendom en die als essentieel werden
beschouwd voor de definitie van religie, wer-
den nu gezien als slechts voorbeelden van
wat een religie kan inhouden. De gede-
tailleerde beschrijving van deze aspecten
werd vervangen door abstracte formu-
leringen. Deze omvatten een veelheid aan
geloofssystemen, praktijken en instituties die
weliswaar niet identiek waren, maar wel
dezelfde functie hadden. Er ontstond het
besef dat iedere samenleving geloofs-
opvattingen had, die, hoe uiteenlopend ook,

niet te toetsen waren aan de empirische
werkelijkheid. Samenlevingen hadden de
beschikking over bepaalde gebruiken
waarmee de mens in contact kon komen met
de bovennatuur. In de meeste samenlevingen
waren mensen die daarvoor speciale functies
bekleedden. Men kwam tot de erkenning dat
al die elementen tezamen religie vormden.

i.vi. Religieuze verscheidenheid in tribale samen-
levingen.

Betrekkelijk kleine, tribale, ‘eenvoudige’
samenlevingen kennen vaak uitermate com-
plexe rituelen en mythen die doorgaans geen
overzichtelijk en samenhangend systeem vor-
men. Religie is aan verandering onderhevig
en zowel mythe als ritueel neemt geleidelijk
in omvang toe, als de samenleving contact
maakt met naburige gemeenschappen of bin-
nendringers. Verschillende rituelen en
geloofsvoorstellingen kunnen toegeschreven
worden aan verschillende situaties (bv. het
maken van regen, het veilig stellen van een
goede oogst, het geven van bescherming
tegen het kwaad, het aangaan van coalities
met naburige groeperingen, enzovoorts). Al
deze activiteiten zijn gericht op bovennatu-
urlijke machten (hoe ze ook gedefinieerd
zijn) en ze worden door wetenschappers
beschouwd als religieuze handelingen.

i.vii. Religieuze activiteiten in complexe samen-
levingen.

De geloofsvoorstellingen in de
ontwikkelde landen zijn over het algemeen
uitvoeriger uiteengezet en tonen meer onder-
linge samenhang. Maar ook daar is sprake
van verscheidenheid. Geen enkel geloofssys-
teem van de grote wereldgodsdiensten is
volledig samenhangend. Er zijn altijd overbli-
jfselen waar geen verklaring voor is en
restanten van vroegere godsdienstige opvat-
tingen, die afkomstig zijn uit het volksgeloof

Appendix Twee

113



en standhouden onder de bevolking. In de
heilige boeken van alle grote godsdiensten
komen tegenstrijdigheden voor. Zo ontstaan
verschillen tussen de religieuze specialisten,
die afwijkende en soms onverenigbare inter-
pretaties hanteren. Daardoor ontstaan ver-
schillende tradities, zelfs binnen het religieuze
gebied dat wordt aangeduid met orthodoxie.

i.viii. De ontwikkeling van het religieuze plural-
isme.

In ontwikkelde samenlevingen moet de
bewuste afscheiding van de orthodoxie als een
normaal verschijnsel worden beschouwd.
Christenen, joden en moslims zijn niet alleen
binnen de orthodoxie verdeeld, maar ook als
gevolg van andersdenkende groepen die
iedere vorm van fundamentalisme verwerpen
en afwijkende geloofsvoorstellingen volgen
(of religie in zijn geheel verwerpen). Een
afwijkende mening valt het meest op in situ-
aties van religieuze exclusiviteit, dus daar waar
het individu dat een religie aanhangt niet loy-
aal mag zijn met andere godsdiensten. Dit is
kenmerkend voor de joods-christelijk-islami-
tische traditie. Als de staat niet meer
voorschrijft welke religie moet worden aange-
hangen, zijn afwijkende geloofssystemen
getolereerd. In Europa hebben religies
bepaalde voorrechten gekregen die ook van
toepassing zijn op de traditionele godsdiensten
en genieten in veel gevallen dezelfde
grondwettelijke vrijheden zoals dat het geval
is in de Verenigde Staten. De situatie waarin
heden ten dage veel verschillende religies
naast elkaar bestaan, staat bekend onder de
naam ‘religieus pluralisme’.

i.ix. Normatieve en objectieve benaderingen.

Kenmerkend voor religie zijn bepaalde
verhalen (mythen) en uitspraken over de
bovennatuur, die het geloof een richting
geven. Religie schrijft rituelen voor en geeft

ondersteuning aan instituties, uiteenlopend
van persoonlijke relaties tot onderhoud van
het kerkgebouw. Soms stelt religie ook morele
regels vast, ofschoon de strikte toepassing
daarvan en de daaraan verbonden sancties
aanzienlijk variëren. Maar religie definieert op
zijn minst verplichtingen en – vooropgesteld
dat men bepaalde regels navolgt – zegt
beloningen toe in de vorm van door de boven-
natuur geleverde voordelen. Religie is een
normatief systeem. Religieuze leermeesters (in
het christendom ‘theologen’- maar de term is
niet altijd van toepassing op andere religies)
moeten deze normen onderschrijven en
opleggen. Daarentegen beschouwen sociale
wetenschappers de waarden die een religie uit-
draagt als louter feiten en doen ze daar geen
uitspraken over. Deze benadering lijkt op die
van de wettelijke formulering, waarin naar
voren komt dat de wet geen onderscheid mag
maken tussen godsdiensten. Omdat religie
normatief is en in verstandelijke zin hoofdza-
kelijk het domein is geweest van theologen,
bestaat er in alle ontwikkelde samenlevingen
een wetenschappelijke nalatenschap van
religie die een normatief stempel draagt. Naar
ons oordeel is het van essentieel belang om
deze impliciete waarde-voorkeur te vermijden.
We dienen een neutrale terminologie te
gebruiken en te trachten begrip te hebben
voor hen die zich met religie inlaten.

i.x. ‘Geleende’ terminologie.

Oude definities en beschrijvingen van het
wezenlijke van religie hanteerden vaak ter-
men, die geleend waren van de religieuze tra-
dities van hen die ze geformuleerd hadden. Nu
erkent men dat het gebruik van termen die
specifiek zijn voor een religie een verstoord
beeld geeft van andere religies en vaak ver-
keerde vooronderstellingen met zich mee-
brengt. Noties die zijn ontstaan binnen een
cultureel-religieuze traditie zullen een ver-
keerd beeld geven van de weliswaar function-
eel gelijke, maar formeel verschillende ele-
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menten in de religie in een andere cultuur.
Voorbeelden daarvan zijn de ‘boeddhistische
kerk’, het ‘islamitische priesterschap’ of, ver-
wijzend naar de drieëenheidsleer, ‘christelijke
goden’. Hoewel eerbied, onderdanigheid,
bezinning of toewijding in alle moderne reli-
gies voorkomt, hebben waarnemers dat niet
altijd erkend als vorm van aanbidding. Die
term is immers in het westen zwaar beladen
met christelijke opvattingen en
voorschriften jegens het juiste
gedrag en de juiste wijze van
handelen. Dus als godsdiensten
op voet van gelijkwaardigheid
moeten worden behandeld, dan
dient de verscheidenheid aan
religieuze verschijnselen in
abstracte termen te worden
weergegeven.

i.xi. De tekortkoming van een
abstracte of objectieve analyse.

Het abstracte taalgebruik,
dat als ‘klinisch’ kan worden
beschouwd omdat het niet beïn-
vloed is door de specifieke tradi-
ties van een religie, zal er
vanzelfsprekend niet in slagen alle eigen-
schappen van een bepaalde religie vast te
leggen. Maar het is noodzakelijk als we een
antwoord willen hebben op de vraag of een
fenomeen zich al dan niet terecht als religie
presenteert. Noch de cognitieve, noch de
emotionele aspecten van geloof, ritueel, sym-
boliek en instituties zullen aan de orde komen.
Deze sociaal-wetenschappelijke benadering
biedt de mogelijkheid tot objectieve vergelijk-
ing en verklaring. Wat die niet doet (en ook
niet pretendeert) is het kenbaar maken van de
innerlijke betekenis of de aantrekkingskracht
die een religie voor gelovigen heeft.
II. DE CRITERIA VAN RELIGIE

ii.i. De voornaamste kenmerken van religie.

Overeenkomstig de voorafgaande over-
wegingen kunnen we nu in abstracte en
algemene termen de belangrijke kenmerken
van religie aangeven. Wat nu gaat volgen
heeft niet de bedoeling een universeel toepas-
bare definitie te zijn, maar een opsomming
van kenmerken en functies die we vaak in
religie tegenkomen. Deze zijn:

(a) het geloof in een hogere
macht (of machten) die de nor-
male zintuiglijke waarneming te
boven gaat (gaan);

(b) het geloof dat zo’n hogere
macht niet alleen invloed uitoe-
fent op de fysieke en sociale
wereld, maar daar ook recht-
streeks op inwerkt en mogelijk
die wereld heeft geschapen;

(c) het geloof dat op bepaalde
momenten in het verleden een
bovennatuurlijke ingreep in
menselijke aangelegenheden
heeft plaatsgevonden;

(d) bovennatuurlijke machten
hebben toezicht gehouden op de geschiedenis
van de mens en zijn bestemming; indien deze
machten worden afgebeeld als op mensen
gelijkend, dan worden hun doorgaans speci-
fieke doelstellingen toegeschreven;

(e) men gelooft dat het lot van de
mens in dit leven en in het leven (of de lev-
ens) na de dood afhangt van de relaties die hij
met deze bovennatuurlijke machten heeft
gehad;

(f) vaak, maar niet altijd, gelooft men
dat bovennatuurlijke machten op willekeurige
wijze de lotsbestemming van een individu
kunnen bepalen, maar indien een individu
zich op voorgeschreven wijze gedraagt, kan hij
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zowel zijn huidige leven als dat in de toekomst
beïnvloeden;

(g) er zijn voorgeschreven han-
delingen voor individuele, collectieve of sym-
bolische verrichtingen – dit zijn rituelen;

(h) opvattingen over verzoening
houden stand, aan de hand waarvan indi-
viduen of groepen speciale hulp 
van bovennatuurlijke oorsprong kunnen afs-
meken;

(i) uitdrukkingen van vroomheid,
dankbaarheid, onderdanigheid of gehoor-
zaamheid worden aangeboden door de gelovi-
gen of worden in sommige gevallen van hen
geëist; meestal vindt dat plaats in de tegenwo-
ordigheid van symbolische voorstellingen van
de bovennatuurlijke macht(en);

(j) taal, objecten, plaatsen, gebouwen
of seizoenen die met de bovennatuur worden
geïdentificeerd, worden heilig verklaard en
kunnen op hun beurt objecten van verering
worden;

(k) er zijn regelmatig terugkerende rit-
uele verrichtingen of uiteenzettingen, uit-
drukkingen van vroomheid, festiviteiten, vas-
ten, collectieve boetedoening, bedevaart en
heropvoeringen of herdenkingen van episodes
uit het aardse leven van goden, profeten of
grote leermeesters;

(l) gelegenheden tot aanbidding en
uiteenzetting van leerstellingen leiden tot het
ervaren van gemeenschapszin en het gevoel
van hartelijkheid, broederschap en gezamen-
lijke identiteit;

(m) vaak worden gelovigen morele
regels opgelegd; die kunnen verwoord zijn in
wettische of ritualistische termen of in
overeenstemming met de geest van een min-
der specifieke en hogere ethiek;

(n) oprechtheid van de doelstelling,

onafgebroken toewijding en levenslange over-
gave zijn normatieve vereisten;

(o) naar gelang van hun prestaties,
neemt bij de gelovigen de omvang van het
aantal verdiensten en gebreken, waaraan een
stelsel van beloningen en straffen is gekop-
peld, toe. Het verband tussen handeling en
het gevolg daarvan varieert. Aan de ene kant
kan een bepaalde oorzaak tot een automatisch
effect leiden en aan de andere kant is het
mogelijk dat een persoonlijke tekortkoming
teniet kan worden gedaan door rituele of
gewijde handelingen, door biechten en
berouw te tonen of door speciale tussenkomst
van bovennatuurlijke machten;

(p) gewoonlijk is er een speciale groep
van religieuze functionarissen die belast is met
het beheer van heilige objecten, teksten en
plaatsen; ook is er sprake van specialisten op
het gebied van doctrinaire en rituele aangele-
genheden alsmede voor geestelijke hulpver-
lening;

(q) zulke specialisten ontvangen
meestal een vergoeding voor hun diensten;

(r) wanneer specialisten zich wijden
aan het systematiseren van de leerstellingen,
wordt vaak beweerd dat religieuze kennis de
oplossingen verschaft voor alle problemen en
een verklaring geeft van de zin en het doel van
het leven, alsmede een uitleg over de oor-
sprong en de werking van het stoffelijk uni-
versum en de menselijke geest;

(s) door te verwijzen naar openbaring
en traditie wordt de rechtmatigheid van
religieuze kennis en de instituties opgeëist;
vernieuwing wordt regelmatig gerecht-
vaardigd als herstel;

(t) de waarheid van leerstellingen en
de doeltreffendheid van rituelen zijn niet
onderworpen aan toetsing met de realiteit,
omdat de doelstellingen uiteindelijk van
bovenaards karakter zijn. Voor zowel deze



doelstellingen als de aanbevolen middelen om
die te bereiken, is geloof een vereiste.

Deze aspecten moeten niet worden
beschouwd als noodzakelijke voorwaarden,
maar als waarschijnlijkheden: het zijn ver-
schijnselen die we aantreffen in de werke-
lijkheid. Deze opsomming is te beschouwen
als een ‘waarschijnlijkheids-inventaris’.

ii.ii. Niet-essentiële kenmerken van religie.

De voorafgaande inventaris is
omschreven in uitermate abstracte en
algemene termen. Religies zijn echter his-
torische fenomenen en geen logische con-
structies. Ze omvatten zeer uiteenlopende
organisatorische principes, gedragsvoor-
schriften en geloofsvoorstellingen. Op veel
punten is generalisatie niet eenvoudig. Indien
de (vaak onbewuste) vooroordelen van de
christelijke traditie terzijde worden
geschoven, wordt duidelijk dat veel van de
concrete aspecten die, op basis van het chris-
telijke model, als noodzakelijke voorwaarden
van religie beschouwd moeten worden, in
andere geloofssystemen niet worden
aangetroffen. In de inventaris is niet gezin-
speeld op een opperwezen, omdat het begrip
niet van kracht is voor Theravada boeddhis-
ten (en voor veel Mahayana boeddhisten),
taoïsten en jainisten. 

Aanbidding heeft totaal andere impli-
caties in het boeddhisme dan in het christen-
dom. Er is ook niet verwezen naar geloofsbeli-
jdenissen, die van speciaal belang zijn voor de
christelijke traditie maar niet voor andere
religies. Ook de ziel, hoe belangrijk ook in het
christendom, wordt niet genoemd, omdat de
doctrine een enigszins twijfelachtige status
heeft in de joodse leer en door enkele
groeperingen (b.v. de zevendedagadventisten
en Jehovah’s Getuigen) niet wordt onder-
schreven. De inventaris zwijgt ook over de
hel, omdat de joodse leer ook daarover zwijgt

(evenals wederom de Jehovah’s Getuigen). In
de passage over het leven na de dood is ver-
wezen naar een enkel- en een meervoudsvorm
(leven-levens) in verband met beide chris-
telijke varianten van zielsverhuizing en
wederopstanding, alsmede de enigszins van
elkaar verschillende uiteenzettingen over
reïncarnatie in het boeddhisme en het hin-
doeïsme. Geen van deze specifieke aspecten is
essentieel voor de definitie van religie.

III. EEN KORTE SCHETS VAN
SCIENTOLOGY

iii.i. De Scientology kerk als nieuwe religie.

De Scientology kerk behoort tot dìe
nieuwe religieuze bewegingen, waarin een
aantal kenmerken naar voren komt dat tot op
zekere hoogte overeenkomt met enkele trends
die ook duidelijk waarneembaar zijn in de
westerse religieuze hoofdstroom. Het taalge-
bruik is modern, informeel en ontdaan van
mystiek, en leerstellingen worden als objec-
tieve feiten gepresenteerd. De begrippen red-
ding of verlossing hebben zowel betrekking op
de nabije als op de verre toekomst. De grote
aantrekkingskracht die Scientology in de
westerse landen uitoefent, heeft ertoe geleid
dat sociologen en andere beoefenaren van
hedendaagse godsdiensten er hun aandacht
op hebben gericht.

iii.ii. Mijn kennis van Scientology.

In 1968 begon ik de literatuur van
Scientology te lezen. Op een gegeven
moment had ik zelfs plannen gemaakt om de
beweging te bestuderen. Hoewel het daar
uiteindelijk niet van gekomen is, ben ik de
lectuur van Scientology blijven lezen. Ik heb
het hoofdkantoor Saint Hill Manor in East
Grinstead bezocht en kennis gemaakt met sci-
entologen. Sindsdien heb ik contact
gehouden met de Engelse tak van de beweg-
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ing en nog een aantal malen Saint Hill Manor
bezocht, alsmede een Scientology kerk in
Londen. Als één van de huidige godsdiensten
waar ik als socioloog in geïnteresseerd ben,
heb ik voortdurend een grote belangstelling
gehad voor de ontwikkeling van deze religie.
Met de navolgende officiële publicaties, waar-
van het merendeel is geschreven door L. Ron
Hubbard, ben ik bekend:

Handbook for preclears
Scientology 8-80
Scientology 8-8008
Inleiding tot de E-Meter
De dynamische krachten van het leven
Dianetics: de nieuwe wetenschap
over geestelijke gezondheid
A Test of Whole Track Recall
De problemen van de arbeid
Zelfanalyse
The Creation of Human Ability
De Axioma’s van Scientology
Advanced Procedures and Axioms
Scientology: een nieuwe kijk op het leven
The Scientology Religion
Science of Survival
Inleiding tot de ethiek van Scientology
De weg naar het geluk
Beschrijving van de Scientology religie
The Scientology Handbook
The Phoenix Lectures

In de studies die ik over nieuwe religies
heb geschreven, heb ik regelmatig naar
Scientology verwezen. Een korte weergave
van deze godsdienst is aan te treffen in mijn
boek Religious Sects (Londen: Weidenfeld,
1970), terwijl een uitgebreide discussie van de
religieuze kenmerken van Scientology is
opgenomen in mijn latere werk The Social
Dimensions of Sectarianism (Oxford: Claren-
don Press, 1990). Gedurende de afgelopen 26
jaar heb ik belangstelling voor deze beweging
gehouden.

iii.iii. Dianetics – de oorsprong van Scientology.

Toen L. Ron Hubbard in 1950 zijn ideeën
over Dianetics – waaruit later Scientology
voortkwam – voor het eerst uiteenzette, was er
geen aanwijzing dat hij een godsdienst
lanceerde. Dianetics, een vorm van psycho-
therapie, was niet geschreven in religieuze
taal. Er is geen aanleiding om te veronder-
stellen dat Hubbard in die periode voorzag dat
Dianetics een geloofssyteem zou worden of dat
zijn volgelingen het vermoeden hadden dat ze
een kerk zouden worden en zich als zodanig
zouden organiseren.

iii.iv. Geestelijke genezing en godsdienst.

Zoals echter regelmatig is voorgekomen,
kleven er aan het therapeutisch handelen
vaak metafysische en religieuze kenmerken.
Enerzijds zijn Christian Science, de New
Thought-beweging en yoga-technieken daar
een voorbeeld van, anderzijds hebben de
gevestigde godsdiensten op gezette tijden spe-
cialistische activiteiten ontwikkeld op het
gebied van genezing, in het bijzonder de psy-
chische genezing. De grote kerk-
genootschappen hebben daar vaak speciale
afdelingen voor in het leven geroepen.
Dianetics deed aanvankelijk geen beroep op
religieuze uitgangspunten, maar naarmate de
theoretische grondslag van de therapie werd
verbreed, werden geleidelijk aan de metafysis-
che eigenschappen ervan herkend. Sommige
van deze opvattingen werden omschreven in
een terminologie, die duidelijk religieuze
implicaties had.
iii.v. Hoe godsdiensten zich ontwikkelen.

Alle godsdiensten zijn het resultaat van
ontwikkeling. Er is nog nooit een godsdienst
geweest, die zich bij het ontstaan al kenmerk-
te door een volledig ontwikkeld systeem van
geloofsregels en gebruiken. Wat dat betreft is
Scientology geen uitzondering: uit een thera-
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peutische theorie ontwikkelde zich een gods-
dienst. Het is absoluut onmogelijk om te
zeggen wanneer het christendom een godsdi-
enst is geworden: het begon met enkele uit-
spraken over de moraal en een paar wonderen;
het werd een volksbeweging onder de
Galileeërs; geleidelijk aan werd het een joodse
sekte; pas daarna werd het een duidelijk te
onderscheiden godsdienst. Zelfs toen duurde
het nog eeuwen voordat de leerstellingen
volledig waren uitgekristalliseerd, terwijl daar-
na de gebruiken nog vaak zijn veranderd. In
religieuze bewegingen van meer recente data,
is dit ontwikkelingsproces nog veel duidelijker
zichtbaar. Voor het ontstaan van de
zevendedagadventisten moeten we teruggaan
tot 1830. Onder baptisten, presbyterianen,
methodisten en anderen, treffen we in het
noorden van de staat New York een wijdver-
spreid geloof aan in de spoedige wederkomst
van Jezus Christus. Toch werd de kerk van de
adventisten pas in 1860 opgericht. Zo ook
Christian Science. Mary Baker Eddy had
jarenlang geëxperimenteerd met psychische
genezing, voordat ze in 1866 haar geestelijk
geneesmiddel ‘ontdekte’. Zelfs nog lang daar-
na dacht ze dat de gevestigde kerken haar
genezingssysteem zouden accepteren, in plaats
van dat het de grondslag zou worden voor de
door haar in 1875 opgerichte Kerk van
Christus, Wetenschapper. Rond 1900 spraken
de pinkstergelovigen al in tongen en hadden
ervaring met wonderbaarlijke genezingen,
maar de afzonderlijke pinksterkerken werden
pas in de daaropvolgende twee decennia ges-
ticht. Geen enkele van deze bewegingen, die
alle zijn uitgegroeid tot afzonderlijke godsdi-
ensten, zijn als zodanig begonnen; datzelfde
geldt voor Scientology.
iii.vi. De doctrine van Scientology: de ontwikkel-
ing van de metafysica.

Het is noodzakelijk om een uitgebreid
overzicht te geven van de belangrijkste leer-
stellingen van Scientology en duidelijk te
maken in hoeverre deze geloofspunten een
samenhangend religieus systeem vormen. Het
is mogelijk dat ik hier en daar in herhalingen

verval. Scientology is ontstaan uit Dianetics,
een therapeutisch systeem dat, in vergelijking
met Scientology, veel minder breed georiën-
teerd was. Het is gesuggereerd dat de term
Dianetics een combinatie is van het Griekse
(dia=door, doorheen) en (nous= verstand,
ziel) een term waaruit al een zeker religieus
perspectief blijkt, zonder dat dit aanvankelijk
de bedoeling was. Nadat Dianetics werd
opgenomen in het bredere kader van
Scientology – samengesteld uit het Latijnse
scio (kennen, weten) en het Griekse logos
(=kennen), dus Scientology betekent kennis
over het weten – is een aanzienlijk uitgebrei-
der en veelomvattender metafysisch systeem
ontwikkeld, waaruit duidelijk de funda-
menteel religieuze aard van deze filosofie naar
voren is gekomen. De directe toepassing van
Dianetics was de mentale genezing – analoog
aan de leer die Jezus tijdens zijn leven uit-
droeg. Uit de strekking van de daarop-
volgende leerstellingen, die de therapie uitleg-
den en propageerden, kwam een toenemend
inzicht in spirituele opvattingen en waarden
naar voren.

iii.vii. De doctrine van Scientology: de thetan en
het reactieve verstand.

De fundamentele vooronderstelling van
Scientology is dat de mens in feite een spir-
itueel wezen is, een thetan. Een thetan neemt
successievelijk bezit van concrete menselijke
lichamen. De thetan is een individuele uit-
drukking van theta (Grieks), het symbool
voor het denken of de geest. De thetan of
geest is de bron van het leven. Dit is het indi-
vidu zelf – niet zijn lichaam, zijn naam of iets
anders. De thetan is immaterieel en onsterfe-
lijk, althans hij heeft het vermogen om
onsterfelijk te zijn. Zijn creatieve mogelijkhe-
den zijn onbeperkt. De thetan maakt geen
deel uit van de fysieke wereld om ons heen.
Hij heeft echter wel de potentiële capaciteit
om gezag over het universum, dat is
samengesteld uit Materie, Energie, Ruimte
(Space) en Tijd, oftewel MERT, uit te oefe-
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nen. Thetans hebben de wereld hoofdzake-
lijk voor hun eigen genoegen voortgebracht
(hetgeen ook gezegd kan worden van de
schepping van de aarde door God). Heel
lang geleden werden de thetans op een
gegeven moment het slachtoffer van MERT.
Ze raakten erin verstrikt en lieten toe dat
hun eigen schepping hun mogelijkheden
beperkte. Aldus haalt de mens in de huidige
materiële wereld bij lange na niet zijn poten-
tiële daadkracht en prestaties: hij wordt
gehinderd door ontelbare vroegere verwik-
kelingen met MERT. Deze barrières zijn
opgeslagen in het reactieve verstand. Het
reactieve verstand reageert slechts, het han-
delt niet uit zichzelf, maar geeft reacties op
prikkels van buiten. Het reageert irrationeel
en emotioneel op alles wat herinnert aan
pijnlijke en traumatische ervaringen van
vroeger. Dat betreft zowel het eigen lot als
datgene wat de persoon een ander heeft
aangedaan. Het reactieve verstand blokkeert
dus de potentiële capaciteit. Als het nu
mogelijk zou zijn de echte en oorspronkelijke
geestelijke kwaliteiten te doen herleven, dan
zou de mens zijn lichaam en zijn omgeving
volledig kunnen beheersen. Fundamenteel is
de mens weliswaar goed, en verlangt ernaar
voort te bestaan. Hij is daar ook wel toe in
staat, maar door zijn eertijdse verlies van zijn
mogelijkheden wordt dat bedreigd. 

iii.viii. De doctrine van Scientology: reïncarnatie
en ‘karma’.

Thetans hebben eeuwenlang bezit
genomen van ontelbare lichamen. In die zin
sluit Scientology aan bij een theorie die,
hoewel die op een aantal punten daarvan
afwijkt, belangrijke overeenkomsten ver-
toont met de reïncarnatie-gedachte in het
hindoeïsme en boeddhisme. De nadruk die
Scientology legt op het belang van huidige
of toekomstige gevolgen van vroegere han-
delingen, vertoont overeenkomsten met de
opvatting van karma. Ongunstige effecten
zijn het gevolg van ‘overt acts’ (schadelijke

handelingen), die deel uitmaken van de ver-
strengeling met de materiële kosmos. Het
ideaal voor de thetan is rationeel handelen
en ‘oorzaak’ te zijn, dat wil zeggen, om
zeggenschap te hebben over de loop der
gebeurtenissen in de naaste omgeving. Deze
opvatting vertoont duidelijke gelijkenissen
met het oosterse idee, dat indien er nu goede
werken worden verricht, er in de toekomst
positief karma uit voortvloeit. Scientologen
hanteren deze begrippen echter niet. De
gebeurtenissen van vorige levens hebben
invloed op het heden, maar door middel van
technieken die Scientology heeft
ontwikkeld, kunnen deze voorvallen worden
teruggeroepen en  kan er een confrontatie
mee worden aangegaan. De specifieke oorza-
ken van de huidige problemen kunnen in
deze gebeurtenissen worden gelokaliseerd.
Op deze wijze kan geestelijke genezing
plaatsvinden – dat wil zeggen, er is nu een
gelegenheid om de effecten van het karma te
wijzigen.

iii.ix. De doctrine van Scientology: de acht
dynamieken.

Volgens Scientology kan het leven wor-
den onderscheiden in acht afdelingen, op elk
waarvan de condities van het bestaan van
toepassing zijn. Scientology omschrijft ze als
‘drijfveren in het leven’. Deze motiveringen,
dynamieken genaamd, zijn gerangschikt vol-
gens een stijgende hiërarchie, die we kunnen
voorstellen als concentrische cirkels, met als
kleinste cirkel de eerste dynamiek,
enzovoorts. Kort weergegeven zien die delen
er als volgt uit: de eerste dynamiek is de Zelf
Dynamiek, de drang van het individu om te
bestaan; de tweede is de Sex Dynamiek, de
drang tot bestaan door sexuele activiteit, te
verdelen in twee ‘sub’-dynamieken, de ges-
lachtsdaad en het gezin; de derde is de Groep
Dynamiek, de drang tot bestaan als groepen
individuen. De school, de vereniging, de stad
en de natie maken alle deel uit van de derde
dynamiek; de vierde is de Mensheid



Dynamiek, de drang tot bestaan als mensheid;
terwijl het blanke ras als een derde dynamiek
beschouwd zou kunnen worden, zouden alle
rassen tezamen als vierde dynamiek gezien
kunnen worden; de vijfde is de Dieren
Dynamiek, de drang tot bestaan van het
dierenrijk. Dit omvat alles wat leeft; de zesde
is de Universum Dynamiek, de drang tot
bestaan als het stoffelijk universum, bestaande
uit MERT; de zevende is de Geestelijke
Dynamiek, de drang tot het bestaan als
geestelijke wezens, met of zonder identiteit; de
achtste, tenslotte, is de God Dynamiek, de
drang tot bestaan als oneindigheid. Deze
wordt dan ook wel de Oneindigheid
Dynamiek genoemd. Scientology richt zich op
voortbestaan, en het voortbestaan van elke
dynamiek wordt beschouwd als een deel van
de doelstellingen van Scientology. Hoewel de
eerste toepassingen meer gericht zijn op het
individuele geestelijke welzijn van hen (pre-
clears) die Scientologische hulp zoeken, moet
de scientoloog zich op een gegeven moment
realiseren dat zijn huidige leven slechts een
fragment is van zijn voortdurende bestaan als
een thetan. Het leven van het individu is
nauw verbonden met de niveaus die in de acht
dynamieken zijn beschreven, en dus uitein-
delijk met de Godheid of de oneindigheid.

iii.x. De doctrine van Scientology: therapie en
communicatie.

Zoals ook het geval is in andere gods-dien-
sten, willen velen van hen die zich tot
Scientology voelen aangetrokken, in eerste
instantie zo snel mogelijk van hun problemen
afkomen; dit is de aantrekkingskracht van het
therapeutische element dat in veel godsdien-
sten wordt aangetroffen – vooral in het
vroegere christendom – naast de meer
mystieke, metafysische en spirituele leer-
stellingen. Naarmate de gelovige in het geloof
‘groeit’, wordt van hem verwacht dat hij zich
ook op die aspecten zal richten (zie het bijbel-
boek Hebr 5:12-14). De meeste scientologen
hebben eerst kennis gemaakt met de

mogelijkheid hun alledaagse bestaan te ver-
beteren en hun intelligentie te vergroten (via
het verkrijgen van een toenemende controle
op het reactieve verstand). De mogelijkheid
om zulke resultaten via de procedure van
auditing te verkrijgen, wordt voorgesteld door
de formule die bekend staat als A-R-C. Dit
wordt schematisch voorgesteld door een
driehoek, de hoeksteen van intermenselijke
relaties. De eerste hoek, A, staat voor
Affiniteit, de mate waarin men iets of iemand
mag. Het gaat hier om individuele emoties.
De tweede hoek, R, staat voor Realiteit, dat-
gene waar we het over eens zijn dat het reëel
is. C betekent Communicatie, de belangrijk-
ste hoek. Scientology hecht daar veel belang
aan: ‘communicatie lost alles op’. Zonder een
hoge mate van genegenheid en zonder enige
basis van overeenstemming bestaat er geen
communicatie, aldus de strekking van dit
principe. Wanneer mensen een affiniteit
hebben, wanneer zij met elkaar overeenstem-
men over de aard van objectieve verschijnse-
len, dan kan er snel gecommuniceerd worden.
Met A-R-C is de gradiënt van menselijke
emoties en attitudes – onder scientologen
bekend als de toonschaal – verbonden.
Emoties of attitudes zoals ‘enthousiasme’ en
‘conservatisme’ krijgen een hoge score, ‘ver-
driet’, ‘apathie’ en ‘dood’ staan onderaan de
ladder. (Op gevorderde niveaus treffen we
daar ook ‘vreugde’ en ‘sereniteit’aan). Als de
emotionele toon zakt, dan wordt communi-
catie moeilijk waardoor de werkelijkheid
slecht wordt ervaren. Communicatie is echter
een middel dat streeft naar een toenemend
begrip. Indien het doelmatig en nauwkeurig
wordt gehanteerd, wordt communicatie het
belangrijkste therapeutische middel waarmee
het individu los kan worden gemaakt van zijn
ketens met de materiële wereld. De thetan
kan dan in staat worden gesteld met zijn eigen
verleden te communiceren; hij kan zijn
vroegere traumatische ervaringen herkennen
en de zelfkennis verkrijgen, waardoor het hem
mogelijk wordt gemaakt zich van deze
obstakels te bevrijden.
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iii.xi. De doctrine van Scientology: auditing als
therapeutisch middel.

De toonschaal is de eerste illustratie die
het individu in staat stelt eventueel baat te
hebben bij Scientology. Velen voelen zich in
eerste instantie tot Scientology aangetrokken
om van deze toonschaal profijt te trekken;
immers de essentie ervan is het
streven naar stijging op deze
emotie-schaal (zie iii.x.). De
techniek om dergelijke vorderin-
gen te maken heet auditing. Een
geoefende scientoloog, die
gebruik maakt van zorgvuldig
samengestelde vragen, brengt
episodes die een traumatische
indruk (engram) in het reactieve
verstand hebben achtergelaten
en daardoor een belemmering
zijn voor rationeel gedrag, in het
bewustzijn van de persoon terug.
Doordat hij zich op deze manier
vrij maakt van de engrammen,
stijgt het individu op de toon-
schaal. Aldus verbetert hij zijn
bekwaamheden, maar – en nu komen we op
de religieuze betekenis van deze deblokkering
– het is ook de methode waardoor een thetan
verlossing kan verkrijgen: aanvankelijk vindt
dat plaats door het elimineren van de mentale
stoornissen die het gevolg zijn van de
obstakels met de materiële wereld, uitein-
delijk door het verkrijgen van de totale vri-
jheid van de nadelige effecten van het MERT-
universum. Scientologen noemen deze toes-
tand “op oorzaak”. Er zijn duidelijke
overeenkomsten met de wijze waarop verloss-
ing in oosterse godsdiensten is omschreven.
Omdat ook daarin het individu belemmerd
wordt door de gevolgen van vroegere daden
(karma), is de opvatting over verlossing eve-
neens aangeduid via een proces (verlichting),
waardoor het effect van karma kan worden
doorbroken. Zo kan het individu worden
bevrijd. Het uiteindelijke doel is het bestaan
buiten het lichaam, het zogenaamde exteri-
oriseren: de thetan begeeft zich dan buiten het

lichaam. Binnen Scientology staat dit bekend
als een Opererende Thetan (OT). Mogelijk
dat sommige christenen zo’n toestand zouden
herkennen als die van de geredde ziel.

iii.xii. De doctrine van Scientology: rationele mid-
delen voor verlossing.

De religieuze filosofie die hier-
voor is beschreven ligt ten
grondslag aan de toepassingen
van Scientology. Hubbard zèlf
zag een aantal overeenkomsten
met de filosofie van oosterse
godsdiensten. In het bijzonder
refereerde hij aan de Veda’s, de
scheppingsverhalen die deel uit-
maken van de hindoeïstische
traditie, waarin volgens hem een
vergelijkbare opvatting voor-
kwam als het idee actiecyclus in
Scientology. Actiecyclus duidt
op het proces van ‘creatie, groei,
behoud, verval en dood of verni-
etiging van energie en materie in
een ruimte.’ Door de kennis die

Scientology nu ter beschikking stelt, kunnen
de noodlottige effecten van deze cyclus wor-
den vermeden. 

De cyclus kan zo worden gewijzigd, dat
alle elementen creatieve handelingen worden:
Scientology legt zich er in eerste instantie op
toe om de scheppende kracht te bevorderen
en chaos en negativisme te overwinnen.
Scientology ziet een afstammingslijn van
wijsheid vanaf de Veda’s en Gautama
Boeddha tot aan het christendom, en stelt dat
er sprake is van enige verwantschap met de
leerstellingen van beide godsdiensten. Maar
terwijl de wijsheid, zoals in het boeddhisme,
misschien een paar individuen in de gelegen-
heid stelde om in één leven verlossing te
bereiken, waren er geen nauwkeurig
omschreven gebruiken die dat resultaat kon-
den garanderen; er was nauwelijks een
mogelijkheid voor herhaling: verlossing bleef
een kwestie van toeval of factoren die men
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niet kon controleren. Verlossing werd maar zo
af en toe, en hier en daar, en dan nog door
weinigen verkregen. Hubbard, echter, stan-
daardiseerde de religieuze praktijken en verg-
rootte de voorspelbaarheid van het bereiken
van de verlossing. Een dergelijke toepassing
van technische methoden voor spirituele
doeleinden, geeft aan in wat voor mate
Scientology moderne technieken gebruikt
voor de verwezenlijking van doelstellingen die
ooit slechts zelden werden bereikt (àls het al
gebeurde). Dit is dan de poging om zekerheid
en orde te introduceren in spirituele oefenin-
gen en verworvenheden. Door gebruikmaking
van een rationele werkwijze, streeft
Scientology naar discipline en orde in de
religieuze zoektocht. In die zin streeft
Scientology in dit technologische tijdperk
naar hetzelfde als het methodisme in een
eerder stadium van sociale ontwikkeling,
namelijk door mensen ervan proberen te over-
tuigen dat verlossing bereikt moest worden op
een gedisciplineerde, methodische wijze.
Terwijl de werkelijke leerwijze van de
methodisten werd geformuleerd in de
betrekkelijk conventionele taal van het chris-
tendom, dragen de methoden die Scientology
voorstaat duidelijk het stempel van een
samenleving die zich veel meer richt op
rationele en technologische procedures. De
middelen die Scientology gebruikt zijn
vergeleken met upaya (juiste methode) in het
Mahayana Boeddhisme. Volgens deze versie
van het Boeddhisme wordt de gelovige in het
zevende stadium een transcendentale
Bodhisattva die – net als de Opererende
Thetan in Scientology – niet langer verbon-
den is met een fysiek lichaam.

iii.xiii. De doctrine van Scientology: auditing als
pastorale hulpverlening.

De middelen die Scientology gebruikt zijn
een vorm van pastorale hulpverlening. Het
duidelijkst zijn die te herkennen in de audit-
ing. De specifieke technieken en hulpmidde-
len van de auditing vormen een technologie

die de kern vormt van de religieuze praktijk
van Scientology. Voor iedereen die profijt wil
trekken van het geloof, is deze toepassing van
groot belang. Hubbard heeft het proces van
spirituele verlichting gereduceerd tot een
reeks systematische procedures die stelsel-
matig aangrijpen op diepere niveaus van het
bewustzijn. Van deze methode wordt beweerd
dat daarmee het zondebesef en de effecten van
het vroegere lijden en wandaden, worden
geëlimineerd.

iii.xiv. De doctrine van Scientology: stadia van
verlossing.

De twee belangrijkste stadia in dit genez-
ings- en verlossingsproces zijn clear en
Opererende Thetan. Volgens het begrip-
penkader van Scientology staat clear voor
‘een ongeaberreerde persoon’, waarbij ‘aber-
ratie’ ‘een afwijking van rationeel denken of
gedrag’ betekent. Een clear is ‘rationeel omdat
hij de best mogelijke oplossingen bedenkt op
grond van de gegevens waarover hij
beschikt...’. De preclear die voor de eerste
maal met Scientology in aanraking komt, is
belast met de mentale ballast van pijnlijke en
emotionele ervaringen uit het verleden. Met
behulp van auditing wordt getracht hem daar-
van bewust te maken: het individu moet met
zijn verleden communiceren, hij moet gecon-
fronteerd worden met die gebeurtenissen die
aanleiding hebben gegeven tot een emo-
tionele ontlading. Auditing moet het individu
tot een punt brengen waarop hij die emo-
tionele ontlading overstijgt en deze verdron-
gen stoornissen in totale gemoedsrust en
rationeel bewustzijn kan beschouwen. Op
deze wijze verdwijnen de schadelijke effecten
ervan. Mentale blokkades, gevoelens van
schuld en tekortkomingen, fixaties op
vroegere trauma’s of gebeurtenissen met een
emotionele lading worden op deze wijze over-
wonnen. Het individu wordt ‘naar het heden
gebracht’, d.w.z. hij wordt bevrijd van de
schadelijke effecten van de gebeurtenissen die
zijn voorgevallen op het tijdsspoor van het
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vroegere leven van de thetan. Door het ver-
beteren van de communicatie, brengt auditing
de thetan in een toestand waarin de vroegere
obstakels zijn geëlimineerd. Hij wordt
gedefinieerd als clear, een wezen dat niet
langer beschikt over zijn eigen reactieve ver-
stand. Hij is onafhankelijk. De Opererende
Thetan staat op een hoger niveau van het-
zelfde proces, omdat hij ook nog de controle
over zijn omgeving heeft verkregen. Hij is niet
langer afhankelijk van het lichaam dat hij
bewoont: van hem wordt gezegd dat hij niet
langer in een lichaam huist. Met andere woor-
den, men kan zeggen dat een Opererende
Thetan een wezen is dat zijn volledige poten-
tieel heeft gerealiseerd; hij heeft verlossing
verkregen. De recente publicatie What is
Scientology? bevestigt dat:

‘Op het niveau van OT gaat het over de
eigen onsterfelijkheid van het individu als een
geestelijk wezen. Het gaat over de thetan zèlf
in relatie met de eeuwigheid, niet met de
eeuwigheid die achter hem ligt, maar met de
eeuwigheid die vóór hem ligt. Er zijn staten
die hoger zijn dan die van de sterfelijke mens’.
(Church of Scientology Int. What is
Scientology? Los Angeles, 1992, p. 222).

iii.xv. Religieuze rollen in Scientology – de audi-
tor.

In Scientology wordt geestelijke bijstand
door drie soorten functionarissen verleend.
Die posities vullen elkaar aan en zijn tevens
deels overlappend. Het zijn de auditor, de cur-
sussupervisor en de kapelaan. De rol van de
auditor is fundamenteel: auditing is immers de
essentiële techniek waarmee uiteindelijk ver-
lichting wordt verkregen die het individu zal
verlossen. De auditor is opgeleid en beschikt
daardoor over vaardigheden waarmee hij
anderen helpt, en hij geeft hun ondersteuning
zodat ze zichzelf kunnen helpen. ‘Van iedere
auditor wordt geëist dat hij een geordineerd
geestelijke wordt.’ Iedere auditor heeft cur-
sussen gevolgd waardoor hij geschikt is voor

het geestelijk ambt, hoewel hij in werke-
lijkheid deze rol wellicht niet op zich neemt.
De auditor leert zo neutraal en klinisch
mogelijk de preclear, die zijn hulp zoekt, te
behandelen. In tegenstelling tot de biechtvad-
er in de rooms-katholieke kerk gaat de auditor
niet te werk volgens zijn eigen gevoel en zijn
persoonlijke inschatting van de behoeften van
de preclear; in plaats daarvan volgt hij
nauwgezet de voorgeschreven procedures.
Scientology richt zich dus hoofdzakelijk op de
uitschakeling van toevallige, onvoorziene en
persoonlijke elementen uit de therapeutische
en geestelijke ondersteuning. Alles wordt in
het werk gesteld om er zeker van te zijn dat
emoties de gestandaardiseerde procedures en
auditing-technieken niet verstoren. De pas-
torale hulpverlening, in het bijzonder de
auditing, kan dus worden beschouwd als een
veel nauwkeuriger techniek dan zoals die over
het algemeen wordt gezien in de conven-
tionele kerken. Voor scientologen is pastorale
hulpverlening niet een vorm van willekeurige
raadgeving aan de ander op basis van het
eigen oordeel of de wisselende competentie
van de adviseur. Het is een systematische en
gecontroleerde poging om zelf-verlichting en
spirituele kennis te bevorderen. 

iii.xvi. Religieuze rollen in Scientology – de cur-
sussupervisor.

De cursussupervisor is zelfs nog van funda-
menteler belang voor de praktijk van
Scientology dan de auditor. Het is de cursus-
supervisor die de auditors opleidt totdat ze vol-
doen aan de maatstaven die Hubbard heeft
bepaald. De supervisor is een deskundige in de
studietechnieken die Hubbard heeft
ontwikkeld. Indien de beoefenaar van
Scientology in de literatuur problemen
tegenkomt, is de supervisor ervoor opgeleid
deze te onderkennen en op te lossen. De
supervisor moet er zeker van zijn dat de leer-
ling de theorie begrijpt en dat deze door het
doen van oefeningen en voorgeschreven pro-
cedures de toepassing beheerst. In tegen-
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stelling tot andere cursusleiders, geeft de
supervisor geen onderwijs en geeft hij niet zijn
eigen zienswijze over het onderwerp. Dit is
een belangrijk punt, want scientologen
geloven dat de resultaten die via Scientology
worden verkregen, alleen maar mogelijk zijn
indien de Scientology-teksten worden
nagevolgd zoals ze door Hubbard zijn
geschreven. Mondelinge uiteen-
zettingen tussen leraar en leer-
ling, hoe onbelangrijk die ook
mogen zijn, brengen onvermi-
jdelijk wijzigingen in het oor-
spronkelijke lesmateriaal met
zich mee. Aldus is de cursussu-
pervisor een expert in het
herkennen van een situatie,
waarin een leerling een prob-
leem tegenkomt. Tevens is hij in
staat de leerling in een richting
te sturen waar hij op eigen
kracht dit probleem kan
oplossen.

iii.xvii. Religieuze rollen in Scientology – de
kapelaan.

Iedere Scientology kerk en missie heeft
een kapelaan. Hij is auditor en de cursus voor
geestelijke maakt een wezenlijk deel uit van
zijn opleiding. In deze cursus wordt
Scientology als een godsdienst gepresenteerd,
als een middel waarmee de mens verlossing
kan bereiken. De cursus bevat een inleiding in
de leerstellingen van de grote wereld-
godsdiensten; instructies voor het houden van
diensten en ceremoniën; een studie van het
Credo en de voorschriften van Scientology;
en instructies over ethiek en  technologie van
auditing. Het voornaamste aspect van de rol
van de kapelaan is misschien wel de pastorale
hulpverlening; niet zoals die wordt gegeven
tijdens de auditing, maar in de meer algemene
zin door 
het aanhoren van problemen 
en moeilijkheden waar scientologen mee wor-
den geconfronteerd, wanneer zij de leerstellin-

gen en technieken onder de knie proberen te
krijgen. Kapelaans proberen organisatorische
problemen op te lossen en, indien zij daarvoor
worden gevraagd, morele kwesties en zelfs
gezinsaangelegenheden in overeenstemming
te brengen met de uitgangspunten van
Scientology. In hun rol binnen een bepaalde
organisatie van Scientology, functioneren ze

voor een groot deel zoals een
geestelijke in de gevestigde kerk.
De kapelaan treedt op als voor-
ganger tijdens belangrijke ritue-
len die in de kerk worden
gehouden (naamgeving,
huwelijk en overlijden). Tijdens
de wekelijkse diensten, die op
zondag worden gehouden, regelt
de kapelaan de dienst die hij gro-
tendeels naar eigen inzicht kan
invullen. Hij houdt ook een
preek, waarin hij de rol bekleedt
van commentator. Zijn uiteen-
zetting heeft altijd een nauwe
betrekking met de leerstellingen
en de toepassing van de geloofs-

beginselen.

iii.xviii. Technische middelen voor geestelijke
doeleinden: een religie, niet een wetenschap.

Om de werkwijze van Scientology en haar
beoefenaren te begrijpen, is het noodzakelijk
in te zien dat Scientology technische midde-
len koppelt aan geestelijke doeleinden. Door
de nadruk op techniek, het gebruik van tech-
nisch jargon, het accent op systematische
werkwijzen en gedetailleerde regelmaat, moet
niet het geestelijke en verlossende karakter
van Scientology’s fundamentele principe uit
het oog worden verloren. Scientology is een
godsdienst die ontstond in een periode die
werd gedomineerd door wetenschap: de werk-
wijze van Scientology draagt het stempel van
het tijdperk waaruit zij is voortgekomen. Een
deel van Scientology’s overtuiging is het idee
dat de mens rationeel moet denken en zijn
sterke, doch storende gevoelens moet
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beheersen. Alleen op deze manier zal de mens
de volledige vrije wil en zelfbeschikking
verkrijgen, hetgeen volgens scientologen zijn
recht en behoefte is. Om verlossing te verkri-
jgen, moet het individu een consequent en
solide gebruik maken van duidelijk
omschreven voorschriften. Net als Christian
Science probeert Scientology zekerheid te
geven. Scientology’s uiteindelijke doelstel-
lingen lijken de empirische bewijslast te over-
stijgen. Het geloof van de volgelingen is
bovenzintuiglijk, metafysisch en spiritueel,
ofschoon de religie de eigen ervaring als de
juiste weg naar persoonlijke zekerheid
benadrukt. De wetenschappelijke stijl van
Scientology doet geen afbreuk aan de
religieuze identiteit van de beweging.

IV. EEN SOCIOLOGISCHE ANALYSE
VAN DE ONTWIKKELING VAN DE
SCIENTOLOGY KERK

iv.i. De ontwikkeling van Scientologische opvat-
tingen: vorige levens.

Al vanaf het midden van de jaren ‘50 was
Hubbard van mening dat vorige levens van
belang konden zijn ter verklaring van de prob-
lemen van de mens. De stichting, die hij in
Elizabeth, in de staat New Jersey, oprichtte,
wijdde zich in die tijd aan het bestuderen van
het eventuele nut dat ‘de herinnering aan de
omstandigheden ten tijde van het sterven in
vorige reïncarnaties’ zou hebben. Deze belang-
stelling ontwikkelde zich tot een vaste over-
tuiging dat schadelijke ervaringen in vorige
levens en in het vroege leven engrammen
deden ontstaan. Dianetics en Scientology
dienden dus te worden uitgebreid teneinde
deze engrammen te elimineren. 

iv.ii. De ontwikkeling van Scientologische opvat-
tingen: van Dianetics tot Scientology.

Deze verstoring van het mentale leven
werd omschreven als theta (het universum
van het denken) die geënturbuleerd
[Enturbuleren is een Scientology term die zoveel
betekent als ‘verstoren’, ‘in beroering brengen’ –
noot vertaler] is met MERT. Auditing was
ervoor bedoeld om de theta van dit obstakel te
ontdoen. De definitie van theta werd in 1951
verfijnd. In de huidige omschrijving staat
theta voor ‘rede, sereniteit, evenwichtigheid,
geluk, opgewektheid, doorzettingsvermogen
en andere factoren die de mens gewoonlijk als
wenselijk beschouwt’. Men zou kunnen
zeggen dat op dat moment Hubbards geloof-
ssysteem uitgroeide tot een systeem voor ziels-
genezing. Deze ontwikkeling werd nog
duidelijker toen Hubbard in 1952 Scientology
oprichtte. In dit nieuwe, uitgebreide en meer
omvattende geloofssysteem werd Dianetics
ondergebracht. Theta werd nu ‘thetan’, waar-
door de overeenkomst met de ziel een meer
uitgesproken karakter kreeg en de religieuze
dimensie van het systeem duidelijker zicht-
baar werd. De thetan werd beschouwd als de
essentiële identiteit van het individu, ‘dat wat
zich ervan bewust is bewust te zijn’. Nu had de
theorie een metafysische verantwoording voor
de verlossing: de thetan diende te worden vri-
jgemaakt van de nadelige effecten van de
vorige levens, d.w.z. het bewonen van
menselijke lichamen.

iv.iii. De ontwikkeling van Scientologische opvat-
tingen: thetan en lichaam

Het individu kan niet spreken over ‘mijn
thetan’, omdat het individu in essentie de
thetan is die een lichaam bewoont; in die zin
is de thetan nog belangrijker dan de ziel in de
conventionele christelijke betekenis. De
thetan betreedt een lichaam – tijdens, na of
zelfs voor de geboorte – op zoek naar iden-
titeit. Wat dat betreft vertoont Scientology
enige overeenkomst met de Boeddhistische
reïncarnatietheorie. Met zijn schets van de
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wijze waarop thetans het lichaam opnieuw
betreden, is Hubbard echter duidelijker en
nauwkeuriger dan alle Boeddhistische teksten.

iv.iv. Nabije en verre verlossing.

De eerste doelstelling van de auditing is
het vrijmaken van de thetan uit de beperkin-
gen van het reactieve verstand; het uitein-
delijke doel is het in ere herstellen van de
thetan zodat die in een stabiele toestand
komt, waar hij niet langer een reactief ver-
stand heeft. Naargelang hij zich in toene-
mende mate identificeert met het gezin, de
groep, de mensheid, het dierenrijk, het uni-
versum, de geestelijke toestand en
oneindigheid of God, verplaatst hij zich van
het nabije en directe doel van zijn eigen
voortbestaan (de 1e dynamiek) naar een
voortdurend groeiend inzicht in de
mogelijkheden van verlossing (zie iii.ix). Via
het doorlopen van deze acht dynamieken is
het uiteindelijke doel van de thetan het
verkrijgen van een soort goddelijke
hoedanigheid. Scientologen noemen dit
Volledige OT of Oorspronkelijke Staat.

iv.v. De verlossing in Scientology.

Deze theorie is een heilsleer. Indien het
erop lijkt dat Volledige OT meer is dan de ver-
lossing waar normaliter in het christendom
over wordt gesproken, dan is de oorzaak dat de
term doorgaans betrekking heeft op de red-
ding die nabij is, in plaats van in de verre
toekomst. Ook het christendom heeft de
opvatting van de mens als mede-erfgenaam
met Christus, ofschoon zowel de kerk als de
leken tevreden zijn met het meer beperkte
vooruitzicht van de ziel die uiteindelijk in de
hemel komt. Toch wordt in sommige
groeperingen, zoals bijvoorbeeld de mormo-
nen, gesteld dat de mens de status van godheid
bereikt. Weliswaar verschilt dit van
Scientology, maar de lange termijngedachte

van het zieleheil is gemakkelijk te herkennen.
In de toepassing worden de nabije doelstellin-
gen benadrukt: het garanderen van de
geestelijke gezondheid en het genezen van
psychische stoornissen, zoals hulp bij het over-
winnen van een depressie, maar het uit-
gangspunt is de heilsleer. 

iv.vi. Overeenkomsten met het boeddhisme en de
Sankhya-school. 

De mechanismen van het leven, zoals
omschreven door Scientology, vertonen veel
overeenkomsten met de wijze waarop zowel
het boeddhisme als de Sankhya-school in het
hindoeïsme die kenschetst. De opeenhoping
van een reactieve barrière in het verstand
doet denken aan het idee van karma. De
opvatting over vorige levens heeft veel
gemeen met de reïncarnatietheorieën in oost-
erse godsdiensten. De gedachte van het toe-
gang krijgen tot bewustzijnsniveaus wordt
aangetroffen in yoga; men gelooft dat de beoe-
fenaar ervan in staat is bovennatuurlijk kracht
te verkrijgen. 

iv.vii. Verlossing als wereldomvattende en indi-
viduele mogelijkheid.

Het uiteindelijke vooruitzicht op redding
voor de thetan behelst de opvatting over het
voortbestaan van de mensheid, het dierenrijk
en het materiële universum. Scientology is
daar het middel voor. Dit element van
betrokkenheid met samenleving en kosmos
bestaat zeer zeker in Scientology. Het idee van
het ‘zuiveren van de planeet’ door middel van
het scheppen van ‘clears’ – mensen die bevri-
jd zijn van hun reactieve verstand – is als doel-
stelling naar voren gebracht. Soms heeft
Hubbard echter het accent verschoven en
schreef ‘Scientology is niet geïnteresseerd in
het “redden van de wereld”, maar wil wel een
gezond individu nòg gezonder maken door
hem met een nauwkeurige technologie naar
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zichzelf te laten kijken, hetgeen de geest is’.
Wat hier echter benadrukt wordt, is dat de
redding van de wereld afhankelijk is van de
redding van de individuele thetan – een overi-
gens typisch evangelisch accent.

iv.viii. Moraal in Scientology.

Soms wordt gesuggereerd dat het een ken-
merk van religie is een gedragscode voor te
schrijven, hetgeen echter van godsdienst tot
godsdienst aanzienlijk uiteenloopt.
Scientology begon met de algehele doel-
stelling het potentieel van de individu te ver-
groten. Door de nadruk op vrijheid, is er
sprake van een aanzienlijk meer tolerante
benadering van de moraal dan die wordt
aangetroffen bij de traditionele christelijke
kerken. Vanaf de eerste uiteenzettingen van
Dianetics, maakte Hubbard echter duidelijk
dat de individu verantwoordelijk is voor zijn
eigen beperkingen: een thetan was funda-
menteel een goed wezen dat zijn eigen kracht
zou verminderen, indien hij voortging met het
verrichten van schadelijke handelingen. De
nadruk op de auditing is tevens dat van het
individu wordt geëist dat hij de confrontatie
aangaat met zijn problemen en verant-
woordelijk wordt voor zijn eigen welzijn. Hij
moet zich bewust worden van de overt acts
(schadelijke handelingen) die hij zowel in zijn
huidige als in zijn vorige levens heeft
gepleegd. In een belangrijke publicatie,
Inleiding tot de ethiek van Scientology, zet
Hubbard de ethische maatstaven uiteen die
van een scientoloog worden verlangd. Hij
maakt duidelijk dat het aanhangen van de
ethiek essentieel is voor het geloof. Het doel
van het individu is voortbestaan – dat wil
zeggen het voortbestaan op basis van de acht
dynamieken (zie iii.ix). Het voortbestaan, als
opvatting van Scientology, komt overeen met
de algemene functie van alle godsdiensten,
namelijk redding. Het morele handelen, dat
als rationeel gedrag wordt beschouwd, draagt

aan deze doelstelling bij. Hubbard legde dus de
nadruk op de behoefte van het individu om
morele normen toe te passen op zijn gedrag en
zich rationeel te gedragen, wilde hij zijn eigen
verlossing bewerkstelligen en een bijdrage lev-
eren aan de redding van de gehele mensheid.
Enigszins overeenkomstig met de boeddhistis-
che plicht om uit eigen belang goede daden te
verrichten als een manier om het toekomstige
karma te verbeteren, wordt van een scien-
toloog geëist om zich rationeel – dat wil
zeggen ethisch – te gedragen in het verwerven
van het voortbestaan. Hubbard schreef:

‘Ethiek bestaat uit de maatregelen die
iemand neemt ten opzichte van zichzelf om
optimaal voortbestaan voor zichzelf en
anderen te bereiken op alle dynamieken.
Ethische daden zijn daden die het
voortbestaan bevorderen. Zonder toepassing
van ethiek kunnen we niet voortbestaan. 

Het voortbestaan is niet louter voort-
bestaan. Het is veeleer voortbestaan in
gelukkige omstandigheden. ‘Voortbestaan
wordt afgemeten aan plezier’. Dus evenals in
het christendom, brengt redding een toestand
van gelukzaligheid met zich mee. Maar, ‘...een
zuiver hart en schone handen vormen de
enige manier om geluk en voortbestaan te
bereiken’; dus in de praktijk vereist
voortbestaan het zich houden aan morele
maatstaven. ‘Wat iemands idealen, zijn
eerlijkheid, zijn liefde voor zijn medemens
betreft, hij kan niet goed voortbestaan en hij
kan voor velen geen goed voortbestaan garan-
deren wanneer deze zaken ontbreken’. De
ethiek van Scientology bevat morele regels,
maar de leer gaat verder en benadrukt de
rationaliteit van deze ethiek. De toepassing
ervan is de enige manier waarop de achteruit-
gang van de huidige moraal en de activiteiten
van anti-sociale persoonlijkheden kan worden
verholpen.

In 1981 formuleerde Hubbard een aantal
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morele beginselen waarvan hij aannam dat ze
op het gezonde verstand waren gebaseerd. Het
boekje, waarin hij ze had vermeld, omschreef
hij als ‘een persoonlijk werk...[het] maakt geen
deel uit van een religieuze leer’. De bedoeling
was dat deze regels wijd zouden worden ver-
spreid teneinde een oplossing te vinden voor
het afnemende normbesef in de moderne
samenleving. De scientologen namen deze
principes echter over als onderdeel van hun
religie. Voor een groot deel weerklonken in
dit stelsel zowel de Tien Geboden als andere
voorschriften uit de christelijke moraal. De
regels verbieden het plegen van moord en
diefstal, onoprechtheid, alle onwettelijke han-
delingen en het berokkenen van schade aan
goedwillende mensen. Tevens wordt onder
andere geëist dat mensen geen overspel ple-
gen, respect hebben voor ouders, kinderen
behulpzaam zijn, zelfbeheersing tonen, de
juiste regeringsvorm ondersteunen, hun ver-
plichtingen nakomen, eerbied hebben voor de
religieuze opvattingen van anderen, zorg dra-
gen voor gezondheid en het milieu, ijverig en
bekwaam zijn. Het stelsel bevat, zowel in
negatieve als in positieve bewoordingen, een
versie van de gouden regel die vaak in de
christelijke tradities weergegeven wordt als
“Tracht anderen niets aan te doen waarvan u
niet wilt dat zij het u aandoen”. De lezer van
het boekje wordt aangespoord een exemplaar
aan hen te geven, van wie het geluk en
voortbestaan hem ter harte gaan.

iv.ix. De religieuze aanspraken van Scientology.

Ondanks de verschillende religieuze
aspecten die hiervoor zijn beschreven, deed
Scientology aanvankelijk geen rechten gelden
op de benaming religie. Zelfs toen in 1954
enkele scientologen in Los Angeles de eerste
Scientology kerk oprichtten, was de religieuze
inhoud van de leer niet volledig onderzocht.
Hubbard verzekerde echter dat Scientology
religieuze doelstellingen had. In Creation of
Human Ability schreef hij: 

‘Scientology heeft het religieuze doel
bereikt dat in de geschreven geschiedenis van
de mens kenbaar is gemaakt, namelijk de
bevrijding van de ziel. Van de religies die tot
1950 in het westen bekend waren, is dit een
aanzienlijk meer verstandelijke religie. Als
wij, zonder therapie, onze waarheden
eenvoudigweg zouden onderwijzen, dan
zouden we het barbaarse westen beschaving
brengen’. 

Ongetwijfeld beschouwde Hubbard het
christendom in sommige opzichten minder
vergevorderd dan het boeddhisme, gelet op
zijn omschrijving van het Laatste Oordeel als
‘...een barbaarse interpretatie van datgene
waar Gautama Boeddha over sprak, namelijk
het vrijmaken van de ziel uit de cyclus van
geboorte en dood’. (uit The Phoenix Lectures,
pag 29-30). Scientology zèlf was een religie ‘in
de oudste en ruimste betekenis’ (idem, p.35).
In The Character of Scientology beklem-
toonde Hubbard enkele van deze vroegere
standpunten. Volgens hem maakten de
Veda’s, Tao, Boeddha, de oudtestamentische
Joden, Jezus alsmede een aantal filosofen, deel
uit van de achtergrond van Scientology.
Scientology ‘had de eerste religieuze technolo-
gie geleverd om de overstelpende achterstand
aan spirituele veronachtzaming te overwin-
nen’ (p. 10), en dit beschouwde hij als een
combinatie van de eerlijkheid en
nauwkeurigheid van Gautama Boeddha met
de volhardende en energieke praktische
instelling van Henry Ford. (p. 12) Hij
beschouwde de studie van Scientology als
religieuze vorming.

iv.x. L. Ron Hubbard als religieus leider.

Over de stichters van religieuze bewegin-
gen wordt vaak gezegd – is het niet door hun
volgelingen dan wel door henzelf – dat zij spe-
ciale openbaringen hebben ontvangen waarin
zich een opperwezen kenbaar maakt. Dit pro-
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fetische karakter van religieus leiderschap is
kenmerkend voor bewegingen in de joods-
christelijke-islamitische traditie. In de hin-
doeïstische en boeddhistische traditie wordt
de religieuze leider echter meer beschouwd als
een leermeester, die zijn volgelingen wijst op
het voordeel dat ze kunnen hebben als ze
dezelfde weg naar verlichting volgen die
hijzelf ook is gegaan. Hubbard voldoet veel
meer aan deze laatste omschrijv-
ing. Hij wordt niet voorgesteld
als een leermeester die religieuze
waarheden geopenbaard heeft
gekregen, maar hem wordt de
ontdekking toegeschreven van
wetenschappelijke onderzoeks-
resultaten. Deze vondsten duid-
den op bepaalde therapieën en
een metafysisch kennisstelsel,
dat het hogere wezen van de
mens en zijn uiteindelijke
bestemming verklaart. 

Het huidige Scientologische
materiaal presenteert een beeld
van Hubbard als een genie. Deze
stijl lijkt veel op die welke we
tegenkomen in lovende
biografieën over profeten,
goeroes en oprichters van
religieuze bewegingen (Zie met
name hoofdstuk 3 in ‘What is
Scientology?’). Meestal zijn die
geschreven met de bedoeling de reputatie van
deze leiders te vergroten en hun unieke
ervaringen toe te juichen. In de christelijke
traditie zien we dit bijvoorbeeld terug bij Mary
Baker Eddy, de stichtster van Christian
Science. Wat dat betreft lijkt haar positie als
twee druppels water op die van Hubbard.

iv.xi. Religie en kerkorganisatie.

Het is volstrekt niet nodig dat een godsdi-
enst of een religieus systeem zich als een kerk
gaat organiseren. De spirituele kenmerken

van Scientology waren al op de voorgrond
getreden, voordat de beweging zich als kerk
liet registreren. Nemen we al die kenmerken
samen, dan is het zeker gerechtvaardigd om
het geloofssysteem van Scientology als religie
te bestempelen. In de jaren ‘50 werd de kerk
als rechtspersoon erkend en werden de geloof-
sartikelen bekendgemaakt. Tevens werd de
uiterlijke vorm van bepaalde ceremoniën

vastgesteld. De geloofsartikelen
en de ceremoniën formaliseer-
den de overtuigingen die het
geloofssysteem van Scientology
bevatten. De kerkelijke structuur
van Scientology is hiërarchisch,
hetgeen een weerspiegeling is
van het trapsgewijze leersysteem
en de vereiste spirituele verlicht-
ing om de leerstellingen onder
de knie te krijgen. Organisaties
op het lagere niveau worden
geleid als missies, met als doel te
evangeliseren. De kerken op dit
niveau houden zich bezig met de
basisopleiding van geestelijken,
tot hun wijding. Dit netwerk van
kerkorkganisaties vormt de kern
van het systeem. Boven dit
niveau vinden we de hogere ech-
elons die zich toeleggen op gea-
vanceerde auditing en op voort-
gezette opleidingen voor audi-
tors. Deze niveaus geven richtlij-

nen aan de lagere echelons. 

Overeenkomstig deze structuur, beschikt
de kerk over leken die een geestelijk ambt
vervullen. Deze vrijwilligers zijn opgeleid om
maatschappelijk werk te verrichten. Ook hier
zien we een hiërarchische structuur, waarin
voor ieder hoger niveau cursussen moeten
worden gevolgd. Op de lagere niveaus bren-
gen deze vrijwilligers onder andere bezoeken
aan gevangenissen en ziekenhuizen, terwijl de
hoger gekwalificeerden nieuwe basisgroepen
van scientologen proberen op te richten
(vooropgesteld dat het ledental dit recht-
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vaardigt). De formele kerkstructuur lijkt
enigszins op die van christelijke kerk-
genootschappen, hoe verschillend de leer-
stellingen en de praktijken ook zijn. Het vri-
jwilligers-ambt vertoont enige parallellen met
het lekenpastoraat.

iv.xii. De geloofsartikelen van Scientology.

In Ceremonies of the Founding Church of
Scientology uit 1966, werd verklaard dat:

‘...in een kerk van Scientology doen we
niet aan gebeden, vroom gedrag of het dreigen
met verdoemenis. We maken gebruik van de
feiten, waarheden en opvattingen die ontdekt
zijn in de wetenschap van Scientology’.

Het Credo van Scientology geeft veel aan-
dacht aan mensenrechten. Daarin wordt verk-
laard dat alle mensen gelijk zijn geschapen en
recht hebben op hun eigen wijze van godsdi-
enstuitoefening, hun eigen leven, gezondheid,
verdediging en ‘het oprichten, kiezen en
behulpzaam te zijn aan hun eigen organisaties,
kerken en regeringen en om vrijuit te spreken,
schrijven en denken’. Daarin komt ook het
geloof naar voren dat de studie van de psyche
en het genezen van ziekten die door de geest
worden veroorzaakt, niet los kan staan van
religie of kan worden vergoelijkt in een niet-
religieuze context. Er wordt verklaard dat de
mens fundamenteel goed is, ernaar streeft
voort te bestaan, dat zijn voortbestaan van
hemzelf en zijn medemens afhangt en zijn
vooruitzicht op broederschap met het univer-
sum. 

Tevens wordt gesteld dat ‘...wij van de
kerk geloven dat Gods wetten de mens ver-
bieden zijn eigen soort te vernietigen; de
gezondheid van een ander te vernietigen; de
ziel van een ander te vernietigen of te onder-
werpen; het voortbestaan van iemands met-
gezellen of iemands groep te vernietigen of te
beperken. En wij van de kerk geloven dat de
geest gered kan worden en dat alleen de geest

het lichaam kan redden of genezen’. 

iv.xiii. Ceremoniën van Scientology.

Hoewel de door de kerk voorgeschreven
huwelijks- en begrafenisrituelen enigszins
onconventioneel zijn, wijken ze niet in
extreme mate af van het algemene gebruik in
de westerse samenleving. Het doopritueel,
oftewel naamgeving-ceremonie, staat heel
duidelijk in het teken van de principes van
het Scientologische geloofssysteem. 

Het doel is de thetan te helpen, die recen-
telijk is gekomen om dit specifieke lichaam te
verwerven. Op het moment dat dit plaatsvin-
dt, zo is de gedachte, is de thetan zich niet
bewust van zijn nieuwe identiteit. Deze
naamgevingceremonie is een manier om de
thetan te assisteren de identiteit van zijn
nieuwe lichaam aan te leren, evenals die van
de ouders van dat lichaam en van de doopge-
tuigen die het nieuwe wezen zullen helpen.
Daarom heeft deze ceremonie een oriënterend
karakter, geheel overeenkomstig de metafysica
van Scientology.

V. OPVATTINGEN OVER AANBID-
DING EN REDDING

v.i. Aanbidding – een denkbeeld dat aan veran-
dering onderhevig is. 

Theïstische godsdiensten – waaronder het
christendom – hechten belang aan aan-
bidding. Aanbidding is de geformaliseerde uit-
drukking van respect en verering voor en
deemoed en onderworpenheid aan een god-
heid. Het kan zich uiten in gebed (commu-
niceren met de godheid), bekendmakingen te
zijner ere en dankbetuigingen voor zijn
zegeningen. (Oudere opvattingen van aanbid-
ding hebben ook betrekking op het offer – van
een mens of een dier – en op de verzoening
met een wraakzuchtige of jaloerse godheid.

De 
Scientology kerk

132



Maar deze ideeën zijn veranderd.
Uitingsvormen van aanbidding, die ooit als
onontbeerlijk werden beschouwd, zouden nu
onwettelijk zijn. De opvatting over aanbid-
ding is in onze tijd aan het veranderen, zowel
in de coventionele kerken als in de nieuwe
religieuze bewegingen.) In het algemeen
wordt aanbidding in de traditionele zin geas-
socieerd met de vooronderstelling van het
bestaan van een god (of goden) of een person-
age dat het object is van devoot gedrag. Deze
definitie, die overeenstemt met de omschrijv-
ing zoals die in recente rechtszaken in
Engeland is gehanteerd, is gebaseerd op het
historische joods-christelijk-islamitische
model. De praktijk wijst echter uit dat
dergelijke vormen van aanbidding niet in alle
godsdiensten zijn aan te treffen. Aanbidding
manifesteert zich op uiteenlopende wijze,
zoals de volgende voorbeelden zullen aanto-
nen.

v.ii. Variaties van aanbidding: Theravada boed-
dhisme.

In de eerste plaats poneren het Theravada
boeddhisme in zijn zuivere vorm en enkele
andere godsdiensten niet een oppergod, maar
een elementair grondbeginsel of een funda-
mentele wet. Dit principe is onafhankelijk
van respect, verering of aanbidding van
gelovigen. Het grondbeginsel vereist dat ook
niet. Het wordt algemeen aanvaard dat een
godheid geen noodzakelijke voorwaarde is
voor godsdienst, zodat we een definitie van
aanbidding moeten formuleren die meer
omvat dan zoals die is omschreven in de chris-
telijke traditie.

v.iii. Variaties van aanbidding: Nichiren boed-
dhisme.

In de tweede plaats zijn er religieuze
bewegingen, zoals bv. het Nichiren boed-
dhisme, die het bestaan van een opperwezen

ontkennen, maar die eisen dat een object
wordt aanbeden. De Soka Gakkai boeddhis-
ten, een beweging met ongeveer 15 miljoen
aanhangers – in Nederland ongeveer 300 à
400 leden – aanbidden de Gohonzon, een
mandala waarop de essentiële symbolen van
de ultieme waarheid zijn weergegeven. Door
het aanbidden van de Gohonzon, verwachten
deze boeddhisten zegeningen. Deze vorm van
aanbidding, die enigszins lijkt op die in het
christendom, komt dus voor, hoewel het
bestaan van een opperwezen wordt ontkend.

v.iv. Variaties van aanbidding: de Quakers.

In de derde plaats is het, zelfs in het brede
spectrum van de christelijke traditie, niet
noodzakelijk dat eerbied en onderdanigheid
een specifieke vorm van gedrag met zich mee-
brengen. Dit zien we bv. terug in het rooms-
katholicisme, waar de gelovigen knielen,
buigen, zich op hun knieën werpen en lofpri-
jzingen, dankwoorden en zegenwensen uit-
spreken en, in ruil daarvoor, zegeningen afs-
meken. Binnen het christendom zijn er tal-
rijke bewegingen die verschillende praktijken
volgen: de Quakers – wereldwijd ongeveer
200.000 leden, in Nederland circa 150 – zijn
daar een overtuigend bewijs van. Ze komen
weliswaar bijeen in een sfeer van verering,
maar er wordt niet gebeden of gezongen. Vaak
wordt de hele bijeenkomst in stilte gehouden.

v.v. Variaties van aanbidding – Christian Science.

In de vierde plaats is er in het christen-
dom, zowel binnen de traditionele kerken als
in een aantal betrekkelijk recent opgekomen
groeperingen, de neiging om God in toene-
mende mate in abstracte termen te beschri-
jven. Omdat enkele moderne theologen de
opvattingen over God hebben
geherdefinieerd, waarin vaak het standpunt
als zou God een persoon zijn is verlaten, lijken
oudere ideeën over aanbidding voor sommi-
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gen achterhaald. Uit opinieonderzoeken blijkt
dat een toenemend aantal mensen dat in God
gelooft, niet gelooft dat God een persoon is: in
plaats daarvan menen zij dat God een kracht
is. In nieuwe religieuze bewegingen zijn soms
de vormen van aanbidding aan deze moderne
en abstracte opvattingen aangepast. Een voor-
beeld is Christian Science (Christelijke
Wetenschap). Omdat deze beweging, die
omstreeks de eeuwwisseling ontstond veel op
Scientology lijkt en omdat Christian Science
sinds lange tijd als religie wordt erkend, zullen
we hier wat dieper ingaan op de vorm van
aanbidding van deze beweging. God wordt
gedefinieerd als Beginsel, Leven, Waarheid,
Liefde, Gemoed, Geest en Ziel. Deze onper-
soonlijke abstracties vereisen geen onderwerp-
ing en verering. Dergelijke gebruiken vinden
maar weinig uitdrukking in de diensten van
Christian Science. Wat Mary Baker Eddy, de
stichtster van Christian Science, dacht over
aanbidding is te vinden in haar boek
Wetenschap en gezondheid met Sleutel tot de
Heilige Schrift:

‘Hardop bidden kan nooit de werken doen
van het geestelijk begrijpen... Lange gebeden,
bijgeloof en geloofsbelijdenissen kortwieken
de sterke vleugelen der liefde en hullen de
godsdienst in menselijke vormen. Alles wat
aanbidding verstoffelijkt, houdt de geestelijke
groei van de mens tegen en belet hem zijn
macht over dwaling te demonstreren’. (p. 4, 5)

‘Hebt u “den Heere uw God lief met
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met
geheel uw verstand”? Dit gebod sluit veel in, 
namelijk het afstand doen van alle louter stof-
felijke gewaarwording, genegenheid en aan-
bidding’. (p. 9)

‘Met de geschiedenis van Jezus is een
nieuwe tijdrekening begonnen, die wij de
Christelijke jaartelling noemen, maar hij
heeft geen ritualistische eredienst ingesteld’.
(p. 20)

‘Het is droevig dat het woord godsdienst-

oefening zo algemeen de betekenis heeft
gekregen van openbare eredienst en niet van
dagelijkse daden’. (p. 40)

‘We aanbidden alleen geestelijk, voor
zover wij ophouden stoffelijk te aanbidden.
Geestelijke vroomheid is de ziel van het
Christendom. Door middel van de stof aan-
bidden is heidendom. Joodse en andere
kerkgebruiken zijn slechts zinnebeeld en
schaduw van ware aanbidding. (p. 140) 

‘De Israëlieten concentreerden zich op het
stoffelijke in hun poging het geestelijke te
aanbidden. Voor hen was de stof substantie en
was Geest schaduw. Zij meenden Geest van
een stoffelijk standpunt uit te kunnen aanbid-
den, maar dat was niet mogelijk. Zij riepen
Jehovah aan, maar ontvingen geen bewijs, dat
hun gebed was verhoord, omdat zij God niet
voldoende begrepen om Zijn genezingskracht
te kunnen demonstreren...’. (p. 351, 352)

Ofschoon de aanhangers van Christian
Science tijdens de diensten bidden, wordt dat
gebed vertaald in een aantal bekrachtigingen,
die overeenkomen met de leerstellingen van
Eddy. Het stille gebed in Christian Science is
een bevestiging van waarheden en geen
smeekbede. God is een Beginsel dat moet wor-
den aangetoond, niet een Wezen dat gunstig
gestemd moet worden. Daardoor verschilt
aanbidding bij Christian Science in vorm,
stemming en uitdrukking van de aanbidding
in de conventionele kerken. 

v.vi. Aanbidding wordt gedefinieerd door de doel-
stellingen, niet door de vorm.

De voorafgaande voorbeelden maken
duidelijk dat er een veel ruimere definitie van
aanbidding nodig is dan die, welke zich
beperkt tot en afhankelijk is van de aannames
van een specifieke traditie. De conventionele
vormen in de christelijke kerken omvatten
niet alle variaties waarin aanbidding naar
voren komt. Er moet een onderscheid worden
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gemaakt in de uiterlijke gedaante van aanbid-
ding en het doel ervan. Het doel van aanbid-
ding is contact te leggen tussen de aanbidder
en het bovennatuurlijke basisprincipe (een
wezen, een object, een wet, een beginsel, een
dimensie, ‘de grond van het bestaan’ of ‘het-
geen waar het de mens uiteindelijk om gaat’).
De wijze waarop dat gebeurt, is afhankelijk
van de manier waarop het religieuze systeem
waartoe de aanbidder behoort, dit basis-
principe heeft opgevat. Indien we
benadrukken dat het karakteristieke kenmerk
van aanbidding wordt bepaald door de doel-
stelling ervan, wordt daarmee de sociaal-cul-
turele relativiteit van de verschillende vor-
men van aanbidding zichtbaar. Als we aanbid-
ding koppelen aan de doelstellingen, dan kun-
nen we ook de diverse begrippen doorgronden
waarmee die basisprincipes, uiteenlopend van
een afgodsbeeld tot transcendentale wetten,
worden aangeduid. Een afgodsbeeld zal wor-
den aanbeden als een heerszuchtig wezen dat
gunsten verleent of schade toebrengt; de aan-
bidding van op een mens gelijkende god zal
het accent leggen op een vertrouwensrelatie,
maar ook op afhankelijkheid; aanbidding van
meer verfijnde opvattingen over een opper-
wezen legt minder nadruk op de emotionele
wispelturigheid van de godheid en legt, in
overeenstemming met algemene morele
principes, het accent op de speurtocht naar
harmonie tussen lotsbeschikkingen; aanbid-
ding van een totaal abstracte en ultieme
waarheid gaat meestal samen met de versprei-
ding van kennis, het verwerven van verlicht-
ing en het realiseren van alle menselijke
mogelijkheden. Al deze verschillende speci-
fieke doelstellingen kunnen worden
beschouwd als een deel van de menselijke
speurtocht naar redding, hoe uiteenlopend dat
laatste ook is omschreven. De eerbiediging
van dit ultieme doel, voor ‘de grond van het
bestaan’ of hoe dat ook omschreven mag zijn,
is een universeel verschijnsel en hangt niet af
van bepaalde culturele normen

v.vii. De afname van de poëtische vorm van aan-
bidding.

In multi-religieuze samenlevingen moet
de opvatting over wat aanbidding inhoudt,
aan de hand van abstracte termen worden
duidelijk gemaakt. De recente en zich
voortzettende trends in de godsdienst wijzen
op abstracte en meer universele omschrijvin-
gen. Dit is niet alleen het geval onder de
belangrijke theologen en de geestelijkheid,
maar ook bij veel van de nieuwe religieuze
bewegingen. In dit wetenschappelijke en
technologische tijdperk neigt de mens zijn
opvatting over een godheid of het ultieme te
formuleren in termen die meer overeenkomen
met wetenschap en technologie, zelfs al staat
dit taalgebruik in scherp contrast met de tra-
ditionele poëtische beeldspraak die eens zo
kenmerkend was voor het religieuze uit-
drukkingsvermogen. Niet alleen doet men in
de nieuwe bewegingen langzamerhand afstand
van dit poëtische gebruik, maar ook in de
zogenaamde traditionele kerken, zoals we
kunnen zien in de liturgische hervormingen in
de rooms-katholieke kerk sinds het Tweede
Vaticaanse Concilie. In bewegingen die niet
gebukt gaan onder de last van de traditie, is
het creëren van een nieuwe taal en liturgie
nog aan veel minder belemmeringen onderhe-
vig. Zo’n beweging is Scientology.

v.viii. Communicatie als aanbidding.

Scientology presenteert een uitermate
abstracte voorstelling van het opperwezen, de
achtste dynamiek. Scientologen streven
ernaar hun bewustzijn en bevattingsvermogen
te ontwikkelen om alle dimensies van ‘het
zijn’ te begrijpen. Het doel is het bevorderen
van en deel uitmaken van het voortbestaan
van het Opperwezen of Oneindigheid.
Scientologen vereren het leven en erkennen
God als grond van het bestaan. Maar deze
erkenning brengt geen speciale gedrags-
vormen met zich mee, in die zin dat ze ook
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maar enigszins lijken op de ‘aanbidding’ in de
traditionele christelijke kerken. Scientology is
een beweging die bestaat uit mensen met
uiteenlopende religieuze achtergronden en de
nadruk legt op nieuwe opvattingen over
schepping, de zin van het leven en redding.
De leerstellingen putten zowel uit meer dan
één religieuze traditie als uit een breed spec-
trum van wetenschappelijke oriëntaties. Het
is daarom heel passend dat Scientology haar
theorieën in abstracte en universele termen
presenteert; de opvatting over aanbidding
komt daarmee overeen. De algehele stelling-
name is als volgt omschreven: 

‘In Scientology aanbidden wij in termen
van communicatie. Degene die effectief aan-
bidt is hij die zichzelf capabel acht de afstand
te overbruggen om met het Opperwezen te
communiceren’.

De essentie van Scientology is begrip door
middel van communicatie – communicatie
met het verleden van de eigen thetan en met
de omgeving. In die zin kan het worden
vergeleken met de communicatie die
plaatsvindt in de christelijke aanbidding: de
communicatie die het individu met behulp
van het gebed en in de eucharistie tracht aan
te gaan met de godheid. Hij stelt zich dan,
zoals de traditionele kerk het verwoordt, op als
‘communicant’ en gaat ‘ter communie’. Het
doel is in grote trekken hetzelfde: de loutering
van het individu en het herstel van de ziel,
hetgeen deel uitmaakt van het totale redding-
sproces dat zich over een lange termijn uit-
strekt. Scientology kent twee fundamentele
vormen van een dergelijke vorm van commu-
nicatie – auditing en training. 

Tijdens de auditing, die plaatsvindt als een
besloten vorm van communicatie tussen het
individu en zijn (d.w.z. van de thetan)
verleden, treden eveneens de auditor en de 
E-meter op. Maar in essentie wordt het indi-
vidu tijdens het proces in een betere verstand-
houding gebracht met zijn ware en oor-

spronkelijke zelf, waardoor hij probeert in
contact te komen met zijn fundamentele spir-
ituele werkelijkheid. 

Het bestuderen van de geschriften van
Scientology is communicatie met de funda-
mentele waarheden en de basis van het
bestaan. Door een toenemend begrip streeft
het individu naar meer communicatie met zijn
oorspronkelijke zelf, met anderen en met al
het leven. Ook deze activiteiten dragen ele-
menten in zich die kenmerkend zijn voor aan-
bidding, zelfs indien aspecten als verering
(van een godheid), verzoening en smeekbedes
in deze moderne context zijn achterhaald. 

v.ix. Scientology’s doel van het voortbestaan.

De belangrijkste term, waaruit het doel
blijkt van de diensten die in een kerkgebouw
van Scientology worden gehouden, is
voortbestaan. In de literatuur van Scientology
komen we dit principe voortdurend tegen.
Voortbestaan is echter alleen maar een mod-
ern synoniem voor het oude religieuze begrip
redding of verlossing, het aangaan van een
relatie tussen machtige godheid en afhanke-
lijke volgeling die zal leiden tot het vermin-
deren of het verdwijnen van ongunstige
ervaringen en het ontvangen van steeds meer
weldaden, hetgeen zal uitmonden in de
uiteindelijke zegening van het voorbestaan
van het leven. Scientology richt zich met
name op de redding van de thetan, en wel op
zijn verlossing van het obstakel, dat bestaat uit
materie, energie, ruimte en tijd en, in een
meer nabij stadium, op het vermogen van de
thetan lichamelijke ongemakken en de wissel-
valligheden van het dagelijks leven het hoofd
te bieden. De thetan, of ziel, bestond al voor
het fysieke lichaam en heeft het vooruitzicht
dit lichaam te overleven. Dat voortbestaan is
gekoppeld aan het voortbestaan van de acht-
ste dynamiek, het Opperwezen, en aan de
auditing en training. Voor de deelnemers zijn
deze praktijken dan ook een gelegenheid hun
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waardering voor het bovennatuurlijke te doen
herleven en te versterken. In de brede beteke-
nis die we in het voorafgaande hebben aange-
geven, is dit dus een gelegenheid voor aanbid-
ding en verlichting. 

v.x. Auditing en training.

De kernactiviteiten van
Scientology zijn auditing en
training. Het zijn de middelen
voor geestelijke verlossing.
Alleen op deze manier kan de
thetan – dat is het individu –
worden bevrijd en de geestelijke
staat verkrijgen van het op
oorzaak zijn over het leven en de
materiële wereld. De auditing,
die het individu confronteert
met zijn eigen vroegere pijn en
trauma’s, helpt hem om controle
te verkrijgen over zijn leven en
bevrijdt hem van de irrationele
impulsen van zijn reactieve ver-
stand. Dus als een preclear geau-
diteerd wordt, kan van hem wor-
den gezegd dat hij begonnen is
met een spirituele zoektocht
naar verlossing. Dat levert hem
hoe langer hoe meer voordelen
op en leidt uiteindelijk tot een toestand
waarin de thetan niet langer geënturbuleerd
[zie voor definitie iv.ii – noot vertaler] is met de
materiële condities (MERT). Een dergelijke
spirituele zoektocht, eindigend in redding, is
van doorslaggevend belang voor alle gea-
vanceerde wereldgodsdiensten, hoe uiteen-
lopend de uiterlijke vormgeving en doctri-
naire uiteenzettingen ook mogen zijn.

Training is gericht op het communiceren
van wijsheid naar een ieder die verlichting
zoekt, alsmede naar degenen die anderen
helpen in hun poging om redding te verwer-
ven. In deze processen ligt de eis besloten dat
het individu zijn eigen pijnlijke vroegere
ervaringen onder ogen ziet en de neiging over-

wint anderen de schuld te geven van zijn
eigen tekortkomingen. De training daarvoor
bestaat uit een oplopende reeks cursussen
waarin de scientoloog de technieken van het
auditeren leert en perfectioneert. Indien het
juiste niveau is bereikt, dan neemt men aan
dat dit effectief is voor de toepassing op iedere
preclear. De training is georganiseerd als een
intensief programma. Iedereen, die zoals ik,

getuige is geweest van de gecon-
centreerde aandacht van hen die
deze cursussen volgen, kan
slechts onder de indruk zijn van
de vastberadenheid en de ernst
van deze cursisten. Uiteraard is
dit religieuze toewijding.
Scientology is een religie die in
eerste instantie niet volgens de
traditionele lijnen van de basis-
gemeente is georganiseerd. In
een tijdsbestek waarin de geves-
tigde kerken de beperkingen
beginnen te erkennen van de
structuren van de kerkgemeente
en met andere vormen van aan-
bidding beginnen te experi-
menteren, heeft Scientology
voor de geestelijke bijstand al
een nieuwe en intensievere
werkwijze ontwikkeld. De één-
op-één relatie die de auditing

vereist en het intensieve opleidingssysteem
voor de auditors hebben geleid tot een
zorgvoorziening voor de geestelijke vooruit-
gang van ieder specifiek individu, die, wat pas-
torale betrokkenheid betreft, in hoge mate
alles overtreft wat conventionele vormen van
kerkgemeentelijke bijstand kunnen bieden.

VI. SCIENTOLOGY EN ANDERE
GODSDIENSTEN

vi.i. Enige overeenkomsten tussen Scientology en
andere religies.

Scientology verschilt op radicale wijze
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van traditionele christelijke kerken en afge-
scheiden bewegingen wat betreft ideologie,
ritueel en organisatie. Maar als we het brede
blikveld hanteren dat nu eenmaal nood-
zakelijk is voor een multiculturele en multire-
ligieuze samenleving, dan wordt duidelijk dat
Scientology een positie inneemt die nauw
verwant is met die van andere bewegingen
die onmiskenbaar religies zijn. In ideologische
zin lijkt Scientology veel op de Sankhya-
school in het Hindoeïsme (zie ix.vi). De
kerkgemeentelijke activiteiten, die overigens
minder centraal staan dan bij andere beweg-
ingen, vertoont een aantal overeenkomsten
met sommige groeperingen. De wijze waarop
verlossing bereikt moet worden, is nadrukke-
lijk metafysisch en lijkt op sommige punten
op Christian Science 
(zie v.v).
vi.ii. Tweevoudig lidmaatschap.

Kenmerkend voor Scientology is dat van
leden niet wordt verlangd dat ze een andere
religieuze overtuiging opgeven. Daar zou men
uit kunnen afleiden dat Scientology er genoe-
gen mee neemt slechts een aanvullende lever-
ancier te zijn van geloofsvoorstellingen en
religieuze gebruiken, maar zo’n gevolgtrekking
is onterecht. Ik heb hierover zowel met hoge
kerkfunctionarissen als met doorsnee scien-
tologen gesproken en hun reactie was dat
hoewel exclusiviteit geen vereiste is, er het in
de praktijk toch van komt. Indien men meer
betrokken raakt bij Scientology, dan doet men
onvermijdelijk afstand van het vorige geloof,
aldus deze zegslieden. Ik heb bijvoorbeeld
ervaren dat een jood die scientoloog wordt,
om culturele redenen met het jodendom ver-
bonden blijft. Mogelijk viert hij de joodse
feestdagen met familie en vrienden, maar hij
of zij zou niet in de joodse leer geloven of de
religieuze gebruiken navolgen. Scientologen
beschouwen hun geloof als een volledige
religie die toewijding van de leden vereist. 

Hoewel de exclusiviteit van religieuze
toewijding kenmerkend is voor de joods-chris-

telijk-islamitische traditie en twee- of meer-
voudig lidmaatschap niet is toegestaan, is dit
allerminst een universeel religieus principe.
Het is bv. niet vereist in de meeste takken van
het hindoeïsme en boeddhisme. Zo verbood
de Boeddha niet de aanbidding van plaat-
selijke goden en staat het hindoeïsme tolerant
tegenover meer religieuze loyaliteiten. In
Japan rekenen grote aantallen mensen zich
zowel tot het boeddhisme als tot het shin-
toïsme. De symbiose van godsdiensten is een
bekend verschijnsel en heeft zich in sommige
opzichten ook voorgedaan in het christendom
(bv. de Afrikaanse religieuze invloeden die
geaccepteerd zijn in de onafhankelijk
Afrikaans kerken). Omdat Scientology een
andere positie inneemt ten aanzien van het
twee- of meervoudige lidmaatschap dan die
van het traditionele westerse christendom, is
dat geen geldige reden om de beweging de
religieuze status te ontzeggen.

vi.iii. Exoterische en esoterische elementen in
Scientology.

De publieke beeldvorming van
Scientology komt niet overeen met het bek-
ende stereotype van religie. De literatuur van
de beweging kan worden onderverdeeld in
een wijdverspreide oplage van exoterische
geschriften, die zich primair toelegt op het
aanbieden van praktische hulp en die erop
gericht is het hoofd te bieden aan communi-
catie- en relatieproblemen, alsmede het hand-
haven van een verstandige, rationele en posi-
tieve kijk op het leven. Daarnaast is er een
categorie esoterische literatuur, waarin de
metafysica van Scientology wordt gepresen-
teerd. Daarin komt de theorie van de theta
naar voren, zijn achteruitgang als gevolg van
het enturbuleren [zie voor definitie iv.ii – noot
vertaler] met MERT en het proces van de
vorige levens. Deze literatuur geeft aan op wat
voor manier de mens zijn bovennatuurlijke
vermogens kan verkrijgen – beter gezegd,
opnieuw kan verwerven. In deze literatuur
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wordt het geloofssysteem van Scientology
gepresenteerd. Dit is omschreven in een ter-
minologie, die veel meer verwant is met de
gangbare theorieën in religieuze bewegingen
dan zoals we die aantreffen in de exoterische
literatuur. 

Het onderscheid tussen exoterische en
esoterische leerstellingen, dat bij Scientology
zichtbaar is, is verre van uniek. Op basis van
de uitspraak van Jezus ‘Nog veel heb ik u te
zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen’
(Joh 16:12) en die van Paulus waarin hij een
onderscheid maakt tussen vast voedsel voor de
rijpere gelovigen en melk voor de zuigelingen
(1 Kor 3:1-3; Hebr 5:12-14), hebben verschei-
dene christelijke bewegingen een verschil
gemaakt tussen elementaire en geavanceerde
doctrines. De gnostische traditie, aan de per-
iferie van het christendom, legde zich met
name toe op het behoud van de esoterische
leerstellingen, en huidige bewegingen worden
soms door wetenschappers ingedeeld bij de
‘gnostische’ sektencategorie, zodat dit onder-
scheid naar voren komt. Een voorbeeld is
wederom Christian Science. De ‘practitioners’
in deze beweging, zeg maar de genezers,
hebben een speciale cursus gevolgd. De
inhoud daarvan is vertrouwelijk. De
Mormoonse kerk laat bij bepaalde rituelen
alleen die leden toe die een goede reputatie
hebben en daarvoor toestemming hebben
ontvangen van hun bisschop. Dat geeft onder
andere aan dat ze hun verplichte tienden aan
de kerk hebben betaald; anderen wordt niet
toegestaan deze rituelen bij te wonen. In de
pinksterkerken zien we vaak leden die de
volledige betekenis onthullen van het spreken
in tongen, maar dat vindt alleen plaats tijdens
speciale bijeenkomsten waar geen niet-leden
komen. Aan de rechtvaardiging voor een
dergelijk onderscheid ligt eveneens een edu-
catief principe ten grondslag – het materiaal
voor gevorderden is alleen verkrijgbaar voor
hen die het elementaire onderricht hebben
gevolgd, waardoor ze deze hogere niveaus
gemakkelijker in zich kunnen opnemen. Ook

Scientology neemt deze positie in. De leer-
stellingen vereisen een geconcentreerde en
systematische inzet van de leerlingen.

VII. DE RELIGIEUZE CRITERIA
TOEGEPAST OP SCIENTOLOGY.

vii.i. De eliminatie van het culturele vooroordeel.

Er zijn verschillende moeilijkheden in het
inschatten van nieuwe religieuze bewegingen.
Het eerste probleem is dat er in de meeste
samenlevingen onuitgesproken vooronder-
stellingen bestaan over godsdienst, waarin aan
ouderdom en traditie een hoge waarde wordt
toegekend. Religieuze gebruiken en symbolen
worden vaak gerechtvaardigd door specifiek te
verwijzen naar tradities. Religieuze
vernieuwing wordt niet gemakkelijk
bevorderd of geaccepteerd. Het tweede prob-
leem is het krachtige normatieve standpunt
van de orthodoxie (in het bijzonder de joods-
christelijk-islamitische traditie) die afwijkin-
gen verbiedt en ongunstig taalgebruik
hanteert in de omschrijving ervan, zoals
‘sekte’. Het derde probleem is van culturele
aard. Het is moeilijk voor hen die zijn opge-
groeid in een samenleving en gewend zijn aan
een bepaalde religieuze traditie om het geloof-
ssysteem van anderen te begrijpen en het legi-
tieme karakter ervan te accepteren. Religieuze
opvattingen omvatten bepaalde culturele
vooroordelen en verstoren het beeld. Maar als
men tracht een beweging als Scientology te
begrijpen, dan is het noodzakelijk dat men
deze obstakels erkent en uit de weg gaat. Dat
betekent echter niet dat men, om deze opvat-
tingen te begrijpen, ze ook als waarheid moet
aanvaarden. Maar er moet wel een zekere ver-
standhouding worden geschapen om de
geloofsovertuigingen van anderen op een
juiste manier te respecteren.

vii.ii. Tot dus ver.
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Noodzakelijkerwijs is de voorgaande dis-
cussie omvangrijk en breedvoerig. In het
voorbijgaan zijn vergelijkingen gemaakt met
andere religieuze bewegingen en er is een
overzicht gegeven van Scientologische liter-
atuur alsmede studies over Scientology van
academische onderzoekers. De geschiedenis,
leerstellingen, organisatie en morele gevol-
gtrekkingen van Scientology zijn in het kort
belicht, met speciale aandacht voor die
facetten, die in de huidige evaluatie van de
religieuze status van de beweging aan de orde
zijn. Deze evaluatie, waarin veel relevante
overwegingen naar voren zijn gebracht, is
toereikend voor de vaststelling dat
Scientology een religie is. We hebben getra-
cht om in abstracte en algemene termen ver-
schijnselen en functies in religieuze systemen
uiteen te zetten (ii.i). We zullen dit model nu
toepassen op Scientology. Het model dient
dus als referentie voor Scientology’s aanspraak
op een religieuze status. Er zijn grote ver-
schillen tussen de terminologie van
Scientology en de omschrijvingen in het
model, maar dit is waarschijnlijk tot op zekere
hoogte het geval voor veel – en misschien alle
– religieuze bewegingen. Niettemin moet het
zonder al te veel problemen mogelijk zijn om
na te gaan of Scientology aan de eisen van dit
overzicht voldoet. 

vii.iii. Scientology in het licht van de kenmerken
van een religie.

We zullen nu de kenmerken van
Scientology vergelijken met het overzicht van
de eigenschappen en functies van religie, zoals
uiteengezet in ii.i. We geven die aspecten die
overeenstemmen met Scientology aan met
‘Akkoord’ of ‘Gedeeltelijk Akkoord’; die
aspecten waarin geen overeenstemming wordt
aangetroffen met ‘Niet-Akkoord’ of
‘Gedeeltelijk Niet-Akkoord’. Alle overige
gevallen worden aangegeven met
‘Onduidelijk’. 

(a) Thetans zijn machten die de normale
zintuiglijke waarneming te boven gaan.
Tevens merken we op dat Scientology het
bestaan van een opperwezen erkent. Akkoord.

(b) Scientology poneert dat thetans de
natuurlijke orde hebben geschapen. Akkoord.

(c) Thetans bezetten menselijke
lichamen, hetgeen neerkomt op voortdurende
ingrepen in de materiële wereld. Akkoord.

(d) Thetans bestonden al voor de
menselijke geschiedenis begon. Van hen
wordt gezegd dat ze het fysieke universum
hebben geschapen en in lichamen wonen. Ze
doen dat voor hun eigen plezier, voor hun
identiteit en het spelen van een spel. Dit is
echter een onduidelijk doel en het opper-
wezen in Scientology heeft dan ook geen
duidelijk doel voor ogen. Gedeeltelijk
Akkoord.

(e) De activiteit van de thetans en die van
de mens is identiek. De toekomstige levens
van de thetan zullen grondig worden beïn-
vloed, voor zover hij zich kan losmaken van
het reaktieve verstand. Akkoord.

(f) Auditing en training zijn middelen
waarmee een individu zijn toekomst kan beïn-
vloeden, zeer zeker in dit leven en in de levens
van de lichamen waar hij later mogelijk bezit
van neemt. Akkoord.

(g) Het ritueel als symbolisme in de tradi-
tionele zin van aanbidding (zoals bv. de
rooms-katholieke mis) is minimaal en ele-
mentair, zoals dat ook het geval is bij de
Quakers. Maar er is sprake van ritueel.
Niettemin, indien we een behoudende positie
innemen, beschouwen we dit aspect als
Onduidelijk.

(h) Verzoening (bv. het offer of de boete-
doening) is afwezig bij Scientology. Het indi-
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vidu zoekt wijsheid en verlichting. Niet
Akkoord.

(i) Uitdrukkingen van devotie,
dankbaarheid, eerbetoon en gehoorzaamheid
aan bovennatuurlijke machten zijn vrijwel
afwezig, behalve in enkele overgangsrituelen
(doop, geboorte). Niet Akkoord.

(j) Ofschoon Scientology een typisch taal-
gebruik heeft waarmee de groepswaarden wor-
den versterkt, terwijl de leerstellingen van
Hubbard, in de normale betekenis van het
woord, als heilig worden beschouwd, voldoet
dit aspect niet aan de technische betekenis
van heilig, in de zin van ‘gescheiden en ver-
boden zaken’. Niet-Akkoord

(k) Het vieren van collectieve rituelen is
geen belangrijk kenmerk van Scientology,
maar recentelijk heeft de beweging een aantal
herdenkingsbijeenkomsten in het leven
geroepen. Daaronder vallen de viering van
Hubbards geboorte, de datum van de stichting
van de International Association of
Scientologists en een datum waarop de audi-
tors worden gehuldigd om hun toewijding.
Gedeeltelijk Akkoord.

(l) Scientologen houden zich betrekkelijk
weinig bezig met collectieve rituelen, maar de
leerstellingen van de beweging voorzien in
een totale wereldbeschouwing. Daardoor voe-
len de leden zich betrokken bij een broeder-
schap en hebben het besef van collectieve
identiteit. Gedeeltelijk Akkoord.

(m) Scientology is geen uitgesproken
moralistische godsdienst, maar de betrokken-
heid met morele maatstaven is toegenomen,
naarmate de consequenties van de metafysis-
che vooronderstellingen gerealiseerd zijn.
Sinds 1981 zijn deze maatstaven duidelijk
omschreven: zij lijken op de Tien Geboden en
geven duidelijk het belang aan van het ver-
minderen van schadelijke handelingen. De
leerstellingen van het reaktieve verstand en

de reïncarnatie sluiten aan bij ethische uit-
gangspunten die overeenkomen met die in
het boeddhisme. Akkoord.

(n) Scientology legt veel nadruk op de
oprechtheid van doelstelling, onafgebroken
toewijding en trouw aan de organisatie en de
leden. Akkoord.

(o) De leerstellingen over zielsverhuizing
voldoen volledig aan dit criterium. Het aan-
groeiende reaktieve verstand correspondeert
met gebreken van de thetan. Dergelijke teko-
rtkomingen kunnen worden verminderd door
het toepassen van Scientologische tech-
nieken. Akkoord.

(p) Scientology heeft functionarissen die
primair als ‘biechtvaders’ (auditors) func-
tioneren. Sommigen zijn ook kapelaans en
hun taak is voornamelijk hulpverlenend.
Auditors, cursussupervisoren en kapelaans (in
feite alle stafmedewerkers) streven ernaar de
theorie en de praktijk van Scientology te
beschermen tegen onzuiverheid. In die zin zijn
zij beheerders. Akkoord.

(q) Auditors, cursussupervisoren en
kapelaans worden betaald. Akkoord.

(r) Scientology heeft een stelsel van
metafysische leerstellingen dat een verklaring
geeft voor de betekenis en het doel van het
leven. Tevens is er een uitgewerkte theorie
over de menselijke natuur, alsmede een
uiteenzetting over de oorsprong en de werking
van het fysieke universum. Akkoord.

(s) De authenticiteit van Scientology is in
de gedaante van een openbaring van L. Ron
Hubbard. In Hubbards eigen bronnen wordt
melding gemaakt van de antieke wijsheid uit
het oosten, maar daarvan wordt gezegd dat ze
bijna allemaal het resultaat zijn van onder-
zoek. Deze mengvorm die beroep doet op tra-
ditie, charisma en wetenschap is ook in andere
moderne religieuze bewegingen aangetroffen,
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en wel met name in Christian Science.
Gedeeltelijk Akkoord.

(t) De waarheid van sommige leerstellin-
gen van Scientology kan niet empirisch wor-
den onderzocht, maar over de werkzaamheid
van de auditing wordt gezegd dat dit in prak-
tische zin aantoonbaar is. De doelstellingen
van Scientology hangen af van het geloof in
de metafysische aspecten van de doctrine.
Gedeeltelijk Akkoord.
vii.iv. De vergelijking overziend.

De voorgaande evaluatie van
Scientology heeft geresulteerd in
11 aspecten die akkoord zijn, 5
gedeeltelijk akkoord, 3 niet
akkoord en 1 die onduidelijk is.
Het is niet aannemelijk dat deze
verschillende kenmerken en
functies van religie van gelijk
gewicht zijn en dit numerieke
resultaat moet dan ook niet op
een al te mechanische wijze fun-
geren als uitgangspunt voor de evaluatie.
Sommige aspecten – bv. het voorkomen van
betaalde specialisten – zijn weliswaar gemeen-
schappelijk in religies, maar ze zijn er niet tot
beperkt en kunnen daarom van minder belang
zijn dan andere. Evenzo kan het verzoen-
ingsaspect – eveneens een normaal religieus
kenmerk – een overblijfsel zijn uit vroeger
vormen, waarvan de meer recente religieuze
organisaties zich hebben ontdaan. Hoewel de
meeste traditionele godsdiensten aan het
merendeel van deze voorwaarden voldoen, zal
dat bij vele bekende kerkgenootschappen niet
het geval zijn. We hebben dat gezien bij de
Quakers met betrekking tot aanbidding en bij
Christian Science ten aanzien van de erken-
ning. Waarschijnlijk kan een ieder nog wel
enkele voorbeelden bedenken van bewegin-
gen die niet aan alle voorwaarden voldoen.

vii.v. Scientologen beschouwen hun geloof als een
religie.

Het gebruik van de voorgaande criteria
moet niet de indruk wekken dat de resultaten
in deze uiteenzetting louter zijn gebaseerd op
formele of abstracte argumenten. De criteria
vormen een basis, op grond waarvan het
empirische bewijs – dat wil zeggen het
waargenomen gedrag – is geëvalueerd. Veel
scientologen hebben een sterk ontwikkeld
gevoel voor hun eigen religieuze toewijding.
Zij beschouwen hun geloof als een godsdienst
en velen tonen meer toewijding dan wat we

normaal aantreffen onder
gelovigen in de traditionele
kerken. Wat dat betreft gedra-
gen veel scientologen zich als
leden van christelijke sekten.
Over het algemeen zijn die meer
toegewijd aan hun religie dan de
overgrote meerderheid van de
gelovigen in de traditionele
kerken en kerkgenootschappen.

vii.vi. De huidige verandering in de religie.

We hebben opgemerkt dat alle religies een
ontwikkelingsproces hebben ondergaan: zij
veranderen met de tijd. Religie verandert ook
vanzelf. Als sociaal product neemt religie de
kleur en het karakter aan van de maatschappij
waarin ze functioneert. De nieuwe bewegin-
gen tonen kenmerken die we niet in de oude
groeperingen aantroffen (tenminste ten tijde
van hun oorsprong). Heden ten dage maken
nieuwe ontwikkelingen in de godsdienst
duidelijk dat men veel minder belang hecht
aan een aangenomen objectieve werke-
lijkheid ‘die daar ergens moet zijn’ en meer
belangstelling heeft voor de subjectieve ervar-
ing en psychisch welzijn. Er is daarom minder
interesse voor de traditionele vormen van
aanbidding en meer voor het verwerven van
zekerheid (wat op zich een vorm van redding
is) van andere bronnen, dan de vooronder-
stelde troost die verleend wordt door een ver
verwijderde redder-god. We moeten daarom
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aannemen dat dit accent terug te vinden is in
de criteria die we in het model hebben
gebruikt. Het model weerspiegelt veel van wat
nog is overgebleven in de godsdienst, maar dat
is afgeleid van de klassieke praktijken.
Nieuwere godsdiensten – zelfs religies zo oud
als de grote protestantse kerkgenootschappen
– zullen niet in overeenstemming zijn met al
deze aspecten. Zij weerspiegelen de ken-
merken van de ontwikkelingsfase, waarin zij
ontstonden. We moeten daarom erkennen dat
moderne bewegingen niet overeenstemmen
met alle aspecten in ons (betrekkelijk tijdloze)
model. Nemen we dit alles in aanmerking,
dan is het voor mij duidelijk dat Scientology

een bonafide religie is en ook als zodanig dient
te worden beschouwd.
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