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Lesmap Cerebro
Belangrijk!
Wij willen dat de jongeren niet weten waar de voorstelling over gaat
zodat ze de voorstelling kunnen beleven. Die beleving kan enkel
optimaal gebeuren wanneer ze zo weinig mogelijk informatie hebben!

Wat kan je wel zeggen:
Tijdens het seminarie Cerebro nodigt Kurt Demey u uit om na te denken over onze overtuigingen
en waarop we ons vertrouwen bouwen.
Tegelijkertijd ontcijferen hij samen met ons (het publiek) onze gedragingen en gewoontes om een
meer intuïtievere manier van leven voor te stellen waardoor onze competenties op verschillende
domeinen toeneemt.

Er zijn tegenwoordig nieuwe mentale technieken die op verschillende gebieden worden ingezet
(zoals in de politiek of de marketing) voor manipulatieve doeleinden. Het leren van deze methoden
blijft echter nogal vertrouwelijk terwijl hun effecten spectaculair kunnen zijn.
“En als we u nu eens onthullen wat normaal verborgen blijft ?”
Het speciale van Cerebro is dat het mentalisme niet meer in de handen van ‘de mentalist op de
scène’ blijft. Het zijn de toeschouwers zelf die ermee op een directe manier gaan experimenteren.
Dit interactief seminarie neemt u mee in een hart van een wervelwind vol met verassende
ervaringen die u nieuwe lichamelijke en geestelijke mogelijkheden laat ontdekken.

Wat is Cerebro (NIET voor de voorstelling meedelen aan de jongeren)
Cerebro is een theatrale, mentale en fysieke magische conferentie die zich voorstelt als een
gemeenschap dat werkt rond de persoonlijke ontwikkeling van de menselijk mogelijkheden.
Al de magische effecten en ervaringen zijn propaganda-boodschappen en hebben enkel tot doel
om het publiek te indoctrineren. Deze interactieve voorstelling vraagt aan de toeschouwers om
persoonlijk deel te nemen aan de experimenten. De toeschouwers zullen eerlijk verrast zijn door
de positieve evolutie van hun persoonlijke lichamelijke en mentale prestaties tijdens de
voorstelling. De speciale gaven zijn niet te vinden bij de mentalist. Het publiek ontdekt ze in
zichzelf.
We vinden het belangrijk dat een voorstelling zoals Cerebro voor scholen gespeeld wordt. Sinds
2012 speelt Rode Boom in de Vlaamse culturele centra voor middelbare scholen. In de
gesprekken na de voorstellingen 'Gehoornde Man' en 'Ongekende Evidenties' hoorden we hoe
jongeren over geheime genootschappen fantaseren. Ze nemen zonder het te verifiëren valse
waarheden over van het internet. Tegelijkertijd ondervonden we hoe gemakkelijk en snel de
jongeren te beïnvloeden en te manipuleren zijn.
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Mathieu Villatelle had dezelfde bevindingen via zijn
stages en voorstellingen rond manipulatie zoals bij
'Vrai-Faux' van Cie le Phalène. In gesprekken
tussen Kurt en Matthieu groeide de noodzaak om
een voorstelling te maken rond dit thema. Na het
maken van de voorstelling kwamen we in contact
met het AICSSO (Informatie- en Adviescentrum
voor de Schadelijke Sektarische Organisaties). Hun
werkstuk ‘Jongeren en sektarische ontsporingen’
overtuigde ons nog meer dat dit een thema is
waarover gesproken moet worden.

Het is "absoluut noodzakelijk" dat
kordaat wordt gereageerd telkens
minderjarigen misbruiken, ongeacht de
aard ervan, ondergaan. De verdediging
van de samenleving, de vrijheid van
gedachte, geweten en godsdienst en
de veroordeling van discriminaties om
geloofsredenen verlenen geen enkel
recht om een inbreuk te plegen op het
strafrecht. Zo heeft de Europese
Parlementaire Vergadering zich
uitgesproken.

Tijdens het onderzoek en de publieke testen van
Kurt en Matthieu in 2017 en 2018 bleek dat het niet
enkel jongeren zijn die gemakkelijk in een indoctrinatienet verstrikt geraken. Ook de volwassenen die de try-outs bijwoonden vielen in de val van de sekte
die werd voorgesteld. In de nagesprekken ondervonden Matthieu en Kurt hoe hun artistiek
onderzoek aansloot op de hedendaagse zoektocht naar zelfontplooiing en magie in de westerse
samenleving.
Kunnen we op een uur het publiek in een sekte inlijven? Ze laten akkoord gaan met dingen waar
zijn voor de voorstelling nooit mee akkoord gegaan waren? Kunnen we voor even de wereld van
indoctrinatie heel dicht laten komen. Het publiek er met open ogen laten inlopen, laten voelen en
begrijpen waarom mensen hun vrienden en kennissen achter laten door getuigenissen van
personen die dit in het echte leven meemaakten?

Een woordje uitleg van de makers
Matthieu Villatelle woont in Parijs. Kurt Demey woont in Brussel.
‘Cerebro’ is een idee van Matthieu Villatelle. Hij vroeg aan Kurt Demey om de voorstelling mee te
schrijven en hem te regisseren. Matthieu speelt de voorstelling in Frankrijk en Kurt speelt hem in
Vlaanderen.

`Matthieu:
“Sinds de mentalisme-voorstelling “Vrai/Faux: rayez la mention unitile” die ik drie jaar speelde voor
het theatergezelschap 'Le Phalène / Thierry Collet zijn de vragen rond wat wij geloven en willen
geloven de kern van mijn artistiek werk.
Sinds enkele jaren ben ik betrokken in pedagogische projecten voor middelbare scholen,
workshops voor volwassenen en gevangenissen. Het thema is telkens manipulatie, indoctrinatie,
beïnvloeding.
Tijdens deze workshops is 'het geloof' altijd al een van de centrale thema's in onze besprekingen.
Die gesprekken brachten ons regelmatig naar discussies over sektarische indoctrinatie in al zijn
vormen.
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Als ik terugkijk naar de ervaringen en getuigenissen vind ik de link tussen de mechanismes,
gebruikt door indoctrinatie-processen en het geloof dat 'mentalisme' creëert heel sterk. Deze
voorstelling is een kans om mijn werk rond deze ideeën verder te ontwikkelen.
De goochelkunst in mijn werk presenteert zich niet om te vermaken of te verbazen. Het dient als
een autoritair argument van de spreker (acteur) dat het onderwerp bevestigd en de dat de
toeschouwers een sterke zintuigelijke ervaring geeft.”
Kurt Demey:
Mentalisme brengt ons gemakkelijk naar vragen rond 'geloof', 'manipulatie', enz. Toch ben ik
telkens verbaast hoe de toeschouwers meegaan in de valse bewijsvoering van de mentalist. Maar
als ik rond me kijk, is dat in ons dagelijks leven niet anders. We zijn zo beïnvloedbaar. En de
beïnvloeding moet zelfs niet subtiel aan de man gebracht worden. We zien het van ver afkomen,
het ziet er afschuwelijk uit, vol leugens en we zien onze medemens en onszelf er telkens
intrappen.
Massamanipulatie, het rekruteren voor IS, volgelingen psychologisch kwetsbaar maken en
vastzetten in een sekte, ... het is eigenlijk heel gemakkelijk. Maar we denken dat het ons niet kan
overkomen. De enige manier om onszelf te bewapenen is juist het besef dat we er allen heel
gevoelig voor zijn.
In Cerebro lijven we het publiek in in een sekte. We laten hen akkoord gaan met onze leugens. We
vragen hen om te liegen voor het hogere doel. En vanaf het moment dat ze daar mee akkoord
gaan is er geen weg meer terug. Dan zijn ze verstrikt in een web dat hen op het einde van de
voorstelling een vreemd gevoel zal geven.
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Voor de voorstelling en na de voorstelling
Om de voorstelling helemaal tot zijn recht te laten komen is het belangrijk dat bepaalde thema’s
van deze lesmap pas na de voorstelling worden aangehaald.
Het is niet noodzakelijk dat de jongeren voor de voorstelling worden ingelicht over wat ze gaan
zien. Voor de leraars die toch graag met hun leerlingen aan een thema werken voor zij de
voorstelling zien, hebben we de lesmap opgesplitst in twee delen (voor en na de voorstelling).
Lees zeker de bijlage van het AICSSO ((Informatie‐ en Adviescentrum voor de
Schadelijke Sektarische Organisaties). Het bevat veel informatie waar je mee aan de slag kan na
de voorstelling.

A. Voor de voorstelling.
A.1 Wat betekent …
We beginnen met het verklaren van enkele woorden.

A.1.1 Indoctrinatie
Indoctrinatie (of: indoctrineren) is een vorm van manipulatie door het systematisch en eenzijdig
onderwijzen van aanvechtbare overtuigingen of opvattingen, met de bedoeling dat deze kritiekloos
worden aanvaard. Het woord heeft een sterke negatieve connotatie en als gewenst beschouwde
beïnvloeding wordt niet als indoctrinatie betiteld.
Indoctrinatie omvat het woord doctrine, hetgeen leer of leerstelling betekent. Doctrine (leerstelling)
komt van het Latijnse doctrina (leer, onderwijs) van het werkwoord docere = onderwijzen (en wij
zeggen doceren en docent).
Een van de kenmerken van indoctrinatie is dat er, in tegenstelling tot leren, vaak straf gezet wordt
op het bespreekbaar willen maken van de over te dragen overtuigingen of opvattingen, die straf
kan een heel scala beslaan van fysieke straffen tot (stilzwijgende) uitsluiting uit de groep of uit
allerlei dreigementen. Ook kan er gewaarschuwd worden tegen afwijkende meningen of tegen
bronnen met andere meningen.
In controverses spreken tegenstanders van de 'gevestigde orde' soms van indoctrinatie, omdat de
overtuigingen en opvattingen van de gevestigde orde (per definitie) in het reguliere onderwijs
worden onderwezen. Er moet echter onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds een
verantwoorde didactische benadering die de ontvanger kennis bijbrengt en zelfstandig en kritisch
leert denken en anderzijds indoctrinerende leermethoden die gericht zijn op kritiekloze acceptatie
van een bepaalde denkwijze. Dit is een subtiel onderscheid, dat zowel betrekking heeft op de
didactische methode als op de intenties van de onderwijsgevende. De belangrijkste toets is: staat
de onderwijzer open en is het onderwezene vatbaar voor kritiek?
In de praktijk is het onderscheid tussen verantwoorde opvoeding, onderwijs en beïnvloeding
enerzijds en indoctrinatie anderzijds moeilijk te maken. Bijvoorbeeld, de meeste mensen, ook
mensen die oprecht proberen niet te indoctrineren, vinden het niet prettig om met scepsis en
kritische vragen geconfronteerd te worden. Bovendien kost de behandeling van kritische vragen
tijd en inspanning.
Extreme vormen van indoctrinatie komen bijvoorbeeld voor onder totalitaire regimes. Ook worden
sommige religies en sekten ervan beschuldigd indoctrinatie toe te passen.

Bron: Wikipedia
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A.1.2 Wat is een sekte?
In het dagelijkse taalgebruik, en ook in de media, heeft het woord sekte vaak een negatieve
bijklank. Het roept de idee op van een gevaarlijke religieuze groepering, die de persoon in zijn
vrijheid beperkt en een gevaar kan inhouden voor het individu en zelfs voor de maatschappij.
Bovendien hebben heel wat mensen de neiging om onbekende, nieuwe religieuze
minderheidsgroepen als sekte te bestempelen in deze negatieve betekenis van het woord.
Als men kijkt naar de historische betekenis van het woord sekte, blijkt deze neutraal te zijn. Een
sekte is in deze betekenis een groep van personen die afgesplitst is van een bestaande religie, of
een groep van personen die zijn eigen doctrines volgt. Zo is bijvoorbeeld het christendom
oorspronkelijk een sekte van het jodendom.
Om veralgemeningen tegen te gaan, hebben sommigen een andere term gezocht om deze
minderheidsgroepen of minder bekende groepen te duiden. Godsdienstsociologen hebben de term
Nieuwe Religieuze Bewegingen (NRB) geïntroduceerd. Het voordeel van deze term is zijn
neutraliteit: hij spreekt geen waardeoordeel uit. Het nadeel is dat het nieuwe aan ’een beweging
relatief is. Wat op een bepaald moment nieuw is, is het na een zekere tijd niet meer. Merk op dat
de term NRB ook kan verwijzen naar groepen die geïntegreerd zijn in de erkende erediensten. In
het kader van de uiteenlopende standpunten is er een andere term, Betwiste Religieuze
Beweging, geïntroduceerd in de discussie. Deze term lijkt beter geschikt.
Voor het IACSSO en bij uitbreiding de Belgische overheid houdt de benaming sekte op zich dus
geen negatief oordeel in. Het betreft eerder de beschrijving van een maatschappelijk fenomeen.
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B. Na de voorstelling.
Het is belangrijk dat deze informatie nog niet gegeven wordt voor de voorstelling. Zo kunnen de
jongeren het stuk ervaren. In een nabespreking kaderen de acteurs duidelijk deze voorstelling.

B.1 Vragen en discussies over de voorstelling
Vragen die aan de leerlingen kunnen gesteld worden.

Is deze voorstelling een goochelshow, een theatervoorstelling of nog iets
anders en waarom?
Hoeveel mensen werken er volgens jou tijdens de voorstelling mee? (geluid,
licht en spel)
We gaan met 2 op tournée voor deze voorstelling. Een technieker die het licht doet en één acteur.
Naast de 2 personen op tournée zijn er natuurlijk de techniekers van het theater (meestal 2) die de
voorstelling mee opzetten en de lichten inhangen. Daarnaast heb je de persoon die de
voorstelling programmeerde en de hele equipe die achter de schermen helpen om theaterstukken
te promoten.

Hoe lang werd er aan deze voorstelling gecreëerd?
4 maanden in 1,5 jaar. We maakten de voorstelling op verschillende plaatsen omdat we zelf geen
theaterzaal hebben (Dommelhof (België), La Villette (Frankrijk), l’ECAM Kremlin-Bicêtre
(Frankrijk),, Animakt (Frankrijk), l’Espace Périphérique (Frankrijk),, l’Hectare Vendôme
(Frankrijk),, le Silo (Frankrijk),, la Ferme du Buisson (Frankrijk),, Boussy Saint-Antoine
(Frankrijk)

Kan jij een paar sektes opnoemen?
België telt momenteel meer dan 1.200 actieve religieuze of filosofische groeperingen in België, en
hun aantal neemt toe. Dat schrijven de kranten van Sudpresse op gezag van het Informatie- en
Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties.
“Het zijn niet de organisaties waarvan men denkt dat ze het grootst zijn, die de meeste
aanhangers hebben”, aldus de directeur van het centrum die alludeert naar de Scientologybeweging. “Ze laat uitschijnen dat ze duizenden aanhangers heeft in ons land, maar dat klopt niet.
Ze heeft er een 300-tal, van wie de helft al voor haar werkte in het buitenland en die ze naar België
liet komen.”
Een beweging die stagneert zijn de Jehova’s getuigen. Daarvan zouden er in België zowat 25.000
zijn. Bewegingen die wel groeien in België zijn de pinksterkerken en de groeperingen rond
gezondheid en welzijn. Die vormen een “vrij verontrustend” fenomeen, aldus de directeur.
In bijlage vind je een sektelijst. Een selectie van 189 bewegingen die werd opgesteld door de
parlementaire onderszoekscommissie.

Welke verhalen heb jij al over een sekte gehoord
Wat is indoctrinatie?
Wanneer is een sekte gevaarlijk?
Welke vuile spelletjes werden gespeeld tijdens de voorstelling?
- We gebruikten mentalisme om de bewijzen te vervalsen.
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- We gebruikte algemene waarheden (zoals de manipulatie van publiciteit en politiek) om de
buitenwereld slecht af te schilderen. (Bij ons in Cerebro zit je goed. De buitenwereld is slecht).
- We houden een geheim voor ingewijden. Je moet het verdienen om die kennis te verwerven.
(Het fluisteren van het geheim tegen één persoon van het publiek). Hoe meer we in de
voorstelling prediken dat onze vijand (de buitenwereld) manipulatie gebruikt. Hoe meer we
eigenijk aan het manipuleren zijn. Heel de voorstelling door zeggen we welke vuile technieken
we gebruiken. Maar we doen alsof dat we er tegen zijn. We zeggen dat andere ze tegen ons
gebruiken. Waardoor je als adept blind wordt voor het vuile spelletje.
- We stelden jullie om te liegen voor het goede doel (de starterskid) We nodigden jullie zelfs uit
om te liegen tegen jullie vrienden en familie. Er zitten mirakeltjes in (leugens en trucjes)
waarmee je je vrienden kan overtuigen. Ja kan geld verdienen met je vrienden. Maar eigenijk
werd er een illegaal financieel piramide-systeem voorgesteld.
- We lieten sommigen onder jullie iets doen wat ze normaal nooit zouden willen doen : over glas
lopen, een betonijzer met de keel plooien en het risico lopen dat je je hand stuk slaat op scherp
glas. Niemand van jullie reageerde hier waarschijnlijk. En dat is normaal. Je hebt vertrouwen in
de organisatie ‘het theater’ en de presentator. Maar als je vertrouwen zou hebben in een andere
structuur zoals IS of een gevaarlijke sekte zou je ook niet reageren op het moment dat iemand in
gevaar is. Dat is een normale menselijke reactie. Het is goed om dat te beseffen en niemand te
veroordelen die in zulke manipulatieve situatie zit. Zulke mensen moeten geholpen worden, niet
veroordeelt.
- In de voorstelling zag je twee keer een filmpje waar mensen getuigen. Dit waren echte
getuigenissen van mensen die uit een sekte kwamen en erge dingen hebben meegemaakt. De
eerste keer gebruikten we de getuigenissen als publiciteit voor Cerebro. We knipten er de
negatieve zinnen uit. Het voelde alsof die mensen goed over Cerebro vertelden. Op het einde
zag je dezelfde beelden terug maar net een beetje langer. Dat gaf een heel ander beeld. Zo zie
je hoe je met een montage kan manipuleren.

“Als we zulke technieken leren, krijgen jullie de kans om aan de
andere kant van de barrière te gaan staan. Het zijn jullie niet meer die
gemanipuleerd worden. Jullie zullen de kans krijgen om andere te
manipuleren.”
Was alles wat gezegd werd dan nep?

Neen. We gebruikte een deel technieken die motivatiesprekers ook gebruiken. We vertelden jou
dat ook jij ergens zou geraken als jij dat wilt. Dat je alles kan kwijt geraken maar niet jou kennis. En
dat de beste investering een investering in jezelf is. Dat zijn waarheden denk ik. Maar wij
misbruikten die waarheden voor ons manipulatief doel. Ook het plooien van het betonijzer en het
lopen over scherp glas wordt gebruikt door zulke coaches om je te laten inzien dat verbeelding en
wilskracht je kan helpen. Hoewel vele coaches het beste met je voor hebben, zijn er tegenwoordig
ook enkele die enkel op je geld uit zijn. Ze geven workshops die je een boost geven zolang je er in
gelooft. Maar uiteindelijk verkopen ze gebakken lucht. En dat zijn dan de niet gevaarlijke
workshops. Sommige workshops beloven je een verandering in je leven. Maar zullen je
psychologisch stuk maken. Je zal er afhankelijk van worden. En eigenlijk kunnen ze bekeken
worden als een gevaarlijke sekte. Zulke organisaties groeien momenteel als paddestoelen uit de
grond. Ze danken hun succes aan het feit dat mensen druk bezig zijn en weinig magie en
spiritualiteit vinden in hun dagelijks leven.

B.2 Jan Schils stelde enkele interessante vragen en gaf in zijn onlinedocument antwoorden:
Zijn bedrieglijke praktijken van sekten een uitwas van de huidige
economische en financiële crisis?
De huidige crisis heeft miljoenen mensen in Europa financieel armer gemaakt en bij velen ook
psychisch letsel of ziekte veroorzaakt. De crisis heerst overal, in Europese landen als Griekenland,
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Bulgarije, Roemenië, Spanje, Portugal en Ierland... en in mindere mate treft ze ook ons land. Ze
zet criminele sekten ertoe aan om misbruik te maken van de situatie en hun slag te slaan.
Deze ontwikkeling is dermate onrustwekkend dat het dezer dagen de reden is voor het IACSSO,
het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties, om de alarmklok te
luiden.

Wat is het IACSSO?
Het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties IACSSO is een
Belgische organisatie die in 1998 is opgericht "met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding
van onwettige praktijken van sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het
individu, in het bijzonder de minderjarigen". Ze bestudeert het verschijnsel van de schadelijke
sekten in België en hun internationale bindingen.
Ook adviseert het IACSSO elk openbaar bestuur in België over de manier waarop zij het beste
tegen schadelijke sekten kunnen optreden. Binnenkort wordt er een werkgroep van experts
gevormd die de gevaarlijke en criminele praktijken van sekten gaat onderzoeken. Tevens zal er
een brochure worden uitgegeven om de publieke opinie te informeren over de manier waarop deze
sekten te werk gaan.

Misbruik sekten fors toegenomen.

In feite zijn het kwakzalvers die als enig doel hebben geld uit de zakken van zwakke personen te
kloppen.
De directe aanleiding voor de waarschuwing van het IACSSO was het feit, dat de laatste tijd het
aantal meldingen over ernstige misbruiken door sekten op het gebied van de volksgezondheid fors
is toegenomen. Bovendien zijn er talrijke vrouwen en mannen actief in België die zich uitgeven als
psychotherapeut - wettelijk helaas nog steeds geen beschermde titel - of als een of ander soort
genezer zoals een 'healer' of 'faith healer'. In feite zijn het kwakzalvers die als enig doel hebben
geld uit de zakken van goedgelovige of vaak geestelijk zwakke personen te kloppen.

Onder dwang en bedreiging behandeling ondergaan.
Het gaat onder meer over de alternatieve geneeskundige behandelingen, die sekten propageren of
zelfs onder dwang of bedreiging opleggen aan mensen die psychisch en lichamelijk zwak staan,
omdat de klassieke geneeskunde hen niet of onvoldoende heeft kunnen helpen.

In 'trance' om kanker te genezen...
Ook houden sekten dubieuze 'zuiveringssessies' voor kankerpatiënten. Het gaat om zogeheten
therapeutisch-spirituele bijeenkomsten. Daar worden zieke - maar ook gezonde mensen - in trance
gebracht om ze te "genezen" of ze te "beschermen tegen mogelijke kwalen". Uiteraard gebeuren
deze sessies tegen vaak forse betaling …

"Ziekte is een straf van God"...

Een van de sekten die het wel erg bont maakt is de Pinkstergemeenschap.
De sekten ontraden hun slachtoffers in veel gevallen een klassieke medische behandeling. Of ze
gaan zelfs zover om een medische behandeling te verbieden, zo heeft het IACSSO geconstateerd.
Een van de sekten die het wel erg bont maakt is de Pinkstergemeenschap. Die betitelt een ziekte
zoals Aids bijvoorbeeld als een straf van God die overwonnen kan worden door veel te bidden
en ... een fors geldbedrag te storten op haar bankrekening.

Schadelijke sektarische organisatie?
Het is bijzonder moeilijk om uit te maken of een bepaalde sektarische organisatie al dan niet een
schadelijke of zelfs criminele sekte is. De wetenschappelijke definities daarover lopen namelijk
nogal uiteen. Hier brengt de wetgever gelukkig duidelijkheid. Onder een 'schadelijke sektarische
organisatie' (sekte) verstaat de wetgever 'elke groepering met een levensbeschouwelijk of
godsdienstig doel, die zich in haar organisatie of praktijken overgeeft aan onwettige en/of
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schadelijke activiteiten, die het individu of de samenleving schaadt of de menselijke waardigheid
aantast’.

Wat is 'schadelijk' of 'crimineel'?
Schadelijk of crimineel zijn m.a.w. meer concreet: sekten die zich schuldig maken aan bedrieglijke
of misleidende wervingsmethodes, mentale manipulatie, lichamelijke, seksuele of geestelijke
mishandeling, financiële uitbuiting, verplichting voor volgelingen om een breuk met de familie of
vertrouwde omgeving te bewerkstelligen, ontzeggen van passende medische verzorging en breuk
met- en diabolisering van de samenleving.

Beginselen menselijke waardigheid niet overtreden.

Schadelijk of crimineel is dus datgene wat de wet overtreedt.
Het schadelijke karakter van een sekte wordt dus bepaald op basis van principes die zijn
vastgelegd in de Belgische Grondwet, de andere wetten, decreten, ordonnanties en internationale
verdragen. Schadelijk of crimineel is dus datgene wat de wet overtreedt. Zolang een sekte alle
wetten naleeft en de fundamentele beginselen van de menselijke waardigheid niet met voeten
treedt, wordt zij in feite als onschadelijk beschouwd.

Waar blijft de politieke belangstelling voor dit probleem?
Politici lijken ook in dit geval achteraf te reageren. Als het kalf al verdronken is... "Het gerecht moet
hier harder optreden tegen het probleem van de schadelijke sekten", wordt wel gezegd. Dat kan
wel zo zijn, maar dan moet het ook over de nodige kennis en financiële middelen beschikken. En
dat is blijkbaar niet het geval. Want de laatste jaren lijkt het probleem zich enkel uit te breiden.

Politiek en gerecht moeten schadelijkheid vaststellen.
Het vaststellen van de schadelijkheid van een sekte is een opdracht voor het gerecht. Dat is geen
gemakkelijke taak want de sekten gaan vaak sluw te werk. De politiek brengt allesbehalve veel
aandacht op voor dit probleem. Het gerecht wil wel maar beschikt vaak niet over voldoende
expertise en nog minder over de nodige financiële middelen om de sekten doeltreffend te
bestrijden

Internet dient als lokaas.
Zo gebruiken sekten meer en meer het internet als communicatiemiddel en tegelijk als lokaas. Het
internet biedt de sekten dan ook tal van voordelen: toegang tot iedereen en overal ter wereld, het
onderhouden van een band tussen de leden, publiciteit voor haar doctrine en haar werken. Sekten
ontwikkelen websites waar men tegelijkertijd nieuwsbrieven, discussiefora, activiteitenagenda's en
een verkoopsruimte voor boeken, audiovisueel materiaal en andere artikelen kan terugvinden (en
bestellen).

Ledenwerving en aanprijzing van zichzelf.

Op het internet ontmoeten het goede en kwade elkaar en bestaan er vele valkuilen.
Sekten gebruiken het internet ook als middel voor ledenwerving en voor het systematisch brengen
van allerlei boodschappen, o.a. van leden waarin de beweging wordt aangeprezen en bewonderd.
Het IACSO vat het aldus samen:"Op het internet ontmoeten het goede en kwade elkaar en
bestaan er vele valkuilen. Indien de internetgebruiker slecht geïnformeerd is, loopt hij of zij het
risico om gemanipuleerd te worden door sektarische organisaties, die meester zijn in de
communicatie.”

Hoe kan je je beschermen?
Je kan je het beste beschermen tegen de lokroep van sekten op het internet door de herkomst van
de site te bepalen en door niet te surfen naar sites, die niet geïdentificeerd kunnen worden.
Daarom genieten de websites van regeringen, universiteiten, internationale, nationale en/of
erkende organisaties een duidelijke voorkeur op persoonlijke sites, waarvan het adres doorgaans
een tilde (~) bevat. Ook is het raadzaam te proberen om de identiteit en de motivatie van de auteur
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van de website na te gaan. Zo kan je zien of hij over de nodige expertise beschikt en of hij alleen
informatie wil verschaffen of enkel jouw portemonnee voor ogen heeft.

B.1 Mentalisme
B.1.1 Wat is mentalisme?
•

Volgens wikipedia:

Mentalisme is een vorm van amusement waarbij de artiest (mentalist) de illusie wekt dat hij over
buitengewone mentale vaardigheden en vermogens beschikt. Daarbij kan het gaan om
beïnvloeden, voorspellen en gedachtenlezen, maar ook om een uitzonderlijke vaardigheid in het
uitvoeren van rekenkundige bewerkingen en het onthouden van gegevens.
De beste mentalisten maken een grote indruk op het publiek. Door het veelvuldig gebruik van
vrijwilligers voelen toeschouwers zich persoonlijk betrokken bij de act. Een terugkerend artistiek
thema is de grote potentie van het menselijke denkvermogen.
Verklaring
De wortels van mentalisme liggen in de 19de-eeuwse goochelkunst. Sindsdien heeft het zich
ontwikkeld tot een op zichzelf staand genre. Waar een goochelaar zich vooral bedient van
vingervlugheid en mechanische trucage, ligt de nadruk in een mentalisme-act op mentale
vaardigheden zoals hypnose, intuïtie, psychologisch inzicht en geheugentechniek. Door een
opeenstapeling van methodes is het voor een niet-ingewijde moeilijk om de act te verklaren.
Een mentalist is met name bezig in het opbouwen van suggestie. Hierdoor wordt het geloven in
esoterische fenomenen aan de kaak gesteld. Kenmerkend voor deze theatervorm is het element
van mysterie: de mentalist zal misschien hints geven hoe hij het doet, helemaal zeker is het
publiek nooit.
Specifieke thema's waar de mentalist naar kan verwijzen zijn: neurolinguïstisch programmeren,
lichaamstaal, conditioneren, hypnose, suggestie, magisch denken, telepathie, telekinese,
psychokinese, onontdekte krachten, zintuigen.
Controverse
Mentalisme kan sterke tegenwerpingen oproepen in de media en in kringen van traditionele
goochelaars, religieuze leiders en sceptici. Critici stellen dat er, puur voor amusement, wordt
gespeeld met geloofsovertuigingen. Zo kan het publiek overtuigd raken van zaken die uit moreel of
wetenschappelijk oogpunt verwerpelijk zijn. Uitgangspunt van mentalisme is echter dat de
toeschouwer kritisch genoeg is om de act te herkennen als amusement en onderscheid kan
maken tussen theater en werkelijkheid.
•

Enkele bekende mentalisten

Derren Brown
Hij is nu één van de topmentalisten die het mentalisme in een nieuw tijdperk bracht. Er zijn talloze
filmpjes van hem op youtube te vinden.
Joseph Dunninger, Theodore Annemann, Al Koran en David Berglas zijn zeer gekende
oudere mentalisten
Gili is een Belgische comedian-mentalist. Hij geraakte bekent via televisie en zijn shows die goed
in de Vlaamse culturele centra’s draaien waarbij hij zegt dat iedereen paranormaal is.
Daarmee verklaart hij de oorlog op een eigen charlatan-achtige manier aan de grote
charlatans in de therapeutische wereld.
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Kurt Demey is de mentalist die je in Cerebro aan het werk zag. Hij is vooral gekend om zijn
artistieke en originele aanpak. Hij is Belgisch kampioen sinds 2015. Tot nu is hij nog niet
verslagen en blijft hij dus die titel houden. Sommigen kennen Kurt van Belgiums got Talent
of van zijn andere voorstelling zoals ‘Gehoornde Man’, ‘In de Lucht’, ‘La Ville qui Respire’
en ‘Ongekende Evidenties’.

B.1.2 Hoe wordt mentalisme gebruikt in Cerebro
Al de momenten waarop jij dacht dit kan niet waren waarschijnlijk momenten dat er mentalisme
werd gebruikt.
- raden wanneer iemand liegt
Er bestaan manieren hoe we kunnen weten wanneer iemand liegt. Een NLP-techniek legt
je uit te kijken naar de ogen. Als men net voor het antwoord naar links of rechts boven kijkt
zit men in de herinnering of in de verbeelding. En de verbeelding is hier dan vaak de
leugen. Je moet nog uitzoeken welke kant de herinnering is. Dat kan je doen door gewone
vragen te stellen zoals “Wat heb je eergisteren avond gegeten?” In de voorstelling
gebruikten we die techniek niet. Het zou een saai gesprek worden voor het publiek. We
gebruikten een nieuwe geheime techniek uit het mentalisme dat zijn intrede kende in 2016.
In elk geval heeft de persoon op de scène echt haar leugen proberen te verstoppen en
begreep zij ook niet hoe we het steeds juist konden raden. (Als het telkens juist was, want
het kan misgaan).
- de drie objecten
Iemand motiveren en vertrouwen geven is een zeer doeltreffende techniek. Dat wilt
zeggen dat je aan de anderen zegt dat zij verliezers zijn. Laat je nooit doen als iemand
niet in jou gelooft is hier de boodschap. Maar deze techniek kan er natuurlijk niet voor
zorgen dat iemand telkens juist raadt. Ook hier gebruikten we een combinatie van 2
geheime en zeer nieuwe mentale technieken. Naar mijn mening is het de eerste keer dat
deze combinatie wordt gemaakt en levert het dus een nieuwe techniek op.
De persoon op de scène begreep het ook niet dat zij steeds juist raadde. Voor haar bleef
dit alles ook een raadsel.
- de persoon die de gedachten van het publiek raadt
Ook dit is te straf om waar te zijn, niet? We gebruikten hier een combinatie van enkele
mentale technieken waarbij we jullie in verschillende realiteiten zetten. Het is jammer dat
ik niet over deze techniek kan uitwieden.Want ik vind deze techniek geweldig. En het zegt
veel over hoe we de realiteit proberen te begrijpen. En hoe gemakkelijk het is om die
realiteit aan te passen (lees manipuleren). In een volgende voorstelling nemen we dit
(dubbele realiteit) als thema. Dan zal er in de lessenmap zeker voldoende uitgelegd
worden.
Kort door de bocht: Stel dat ik zeg: “Dit heeft geen punt.” En dat ik op dat moment met
mijn vinger een cirkel teken in de lucht. Het publiek ziet dat en denkt nu aan een rond
punt. Zij zoeken een oplossing waarom ik dat zeg en gaan dat verbinden met mijn vorige
zinnen. Dat er geen punt is in wat ik ervoor zei bijvoorbeeld. De persoon op de scène
heeft de beweging van mijn vinger niet gezien. Maar zij zag wel dat ik een potlood vast
had waarvan de punt afgebroken was. Zij verbindt die zin daarmee. De persoon op de
scène denkt dat ik iets helemaal anders bedoel dan het publiek. Zij zitten nu elk een
13

andere realiteit. Ik kan mijn volgende zinnen zorgvuldig opbouwen zodat die logisch lijken
voor beide realiteiten. En op die manier twee voorstellingen tegelijkertijd spelen. Wanneer
de twee realiteiten elkaar ontmoeten is er plots de verrassing omdat beide partijen ervan
overtuigt zijn dat ze hetzelfde verstaan hadden.
In de voorstelling was de persoon zelf ook verrast dat haar antwoord juist was. Er werd
nooit exact gezegd waar ze moest aan denken. Er werden enkel richtingen gegeven. Het
is een zeer doeltreffende techniek als het werkt. Want omdat alles in de handen van het
publiek ligt, kan het hier ook fout lopen.
Enz.
- Het glas en het betonijzer zijn echt. Het is omdat de toeschouwer vertrouwen had dat hij instaat is
het ijzer te plooien of over het glas te lopen.
Kurt Demey en Matthieu Villatelle bestudeerden mentalisme reeds 15 jaar.Het is aangewezen om
de technieken niet na te doen. Er kan altijd iets mis lopen als je niet exact weet hoe je ze moet
doen!
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Bijlage 1
Sektelijst: is een selectie van 189 bewegingen die werd opgesteld door
de parlementaire onderszoekscommissie.
1. Aba Vangh : België, Armand Van Ghijseghem
2. 2. Abrasax : België 1990 hekserij en satanisme
3. Action Evangelique de Pentecôte. Pinksterbeweging België, Philippe Anot
4. Adventisten van de Zevende Dag : VSA 1963 William Miller: bijbels
fundamentalisme
5. Azmish: afscheuring van het anabaptisme: Zwitserland 1693 Jacob Hammann
6. Ananda Marga: neo hindoeïsme, Indië 1955, Prabhat Ranjan Sarka.
7. Ange Albert: Glaube und Hoffnung: esoterisch occultisme, Luxemburg 1984
8. Antroposofie: Rudolf Steiner, Oostenrijk 1913
9. Antoinisme: mengsel van spiritisme, theosofie en christendom. België 1906, Louis
Joseph Antoine.
10. Aoum: verdacht van witwassing van kapitaal en/of ongeoorloofde praktijken in
België.
11. Assemblée viens et vois.
12. Assemblées de Dieu: Pinksterbeweging
13. Association Centre Michel
14. Moon: neo-messianisme, Korea 1954, Sun Myung Moon.
15. Association Egoique.
16. ISKCON of IGKB Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn, USA
1956,Bhaktivedanta Swami Prabupada
17. Vereniging Maître Suprême Ching Hai.
18. Atlantide of Ambassade de la Paix
19. Au coeur de la Communication.
20. Auram
21. Axe Holistique
22. Baha’ie: la foi mondiale, Perzië 1844 Bahà Ullah
23. Ban Thai Laos
24. Bhagwan : Neo Sannyasbe
25. Brahma Kumaris : Yogaz, Pakistan 1937, Brahma Bazba Lekk Raj.
26. Broeder Gregorius
27. Caillou : esoterisme, België, circa 1970, Georges Lethé.
28. Calvary Christian Center
29. Capital Workschip Center
30. Celestian Chruch of Christ : Nigeria. Leunt aan bij de Eglise du Christ.
31. Centre Paradigme
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32. Centrum ‘De Reizigers’: therapieën steunend op muziek, België, eind jaren 1980,
Rilta Avet en Lukas Scholten
33. De Ridders van de Gouden Lotus
34. Christian Church:VSA
35. Church Universal and Triumphant
36. Clier vzw: satanisme België
37. Compagnie Chevaleresque de Saint-Michel
38. Contre-Reforme Catholique
39. CORAEN (Centrum voor de opsporing, Registratie en Analyse van
Elfennesten,satanische hekserij, België.
40. Coven Thot
41. Christal vzw: vrijetijdsbesteding voor alleenstaande personen, België.
42. De Ark
43. De Geestelijke kracht: conferenties over paranormale verschijnselen
44. De Groep: meditatie voor de foto van de moeder Sri Azurobindo, België.
45. Deva-Light, Marie Lise Labonté, Canada 1982
46. Dynarsis Institute: nieuwe benadering van de menselijke relaties, België, JeanJacquesCrèvecoeur.
47. EBS- De Werter Loge
48. ECK : Energo Chromo-Kinese: New Age
49. Ecole de Philosofphie, Engeland 1937, A Mac Laren: Scool for Economic
Science.
50. Ecoovie: ecologisch en pacifistisch, Frankrijk 1973, Joseph Maltais alilas
NormanWilliam.
51. Eglise Catholique Apostolique Gallicane Traditionnelle, Frankrijk
52. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Mormoonse Kerk,
VSA, Joseph Smith
53. Eglise de la Pentecôte Bethel
54. Scientologykerk: toegepaste psychologie, VSA 1974, Lafayette Ron Hubbard
55. Eglise du Christ de Bruxelles, VSA 1849, A. Campbell
56. Eglise Evangelique Libre: tak van het Franse protestantisme
57. Eglise Gnostique Lucifer Christ
58. Eglise Internationale du Christ
59. Eglise Jesus-Christ de Vérité.
60. Eglise Neo-Apostolique
61. Eglise Universelle de Dieu
62. Eglise Universelle du Royaume de Dieu (IURD)
63. Elegance Continentale
64. Elewout Centrum: telepathie, hypnose, België 1992 Gerard Crevis
65. Emin Foundation
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66. Energie Humaine et Universelle (HUE), VSA Minh Dang Luong
67. Evangelische Christenen
68. Eveil de la Conscience: esoterisch occultisme met therapeutische pretenties.
België 1993 Ivan Lévèque, ontbonden op 1/12/1996
69. Ex Deo Nascimur: New Age, België, Ludo Janssens
70. Federation et Union Spirites Belges
71. Fellowschip Friends Renaissance, VSA
72. Filiation Solazaref : esoterisch occultisme, Frankrijk 1984, Daniël Winter.
Contacten met het Front National
73. Fraternité Blanche Universelle (FBU): syncretisch esoterisme, Parijs 1947,
Omraam Mikhaël Aïvanhov.
74. Friends of Edo (FOFE)
75. Gemeente van Christus : leunt aan bij de Pinksterbeweging
76. God’s River Ministries: handoplegging, hypnose.
77. Groep ter Verering van de Wenende Madonna van Bohan
78. Groupe de Recherche et de Fondation en Analyse Existentiëlle.
79. Het Gereformeerde Evangelisatiecentrum Essen
80. Het Werk, België 1983, Julia Verhaeghe
81. Het Zwarte Licht
82. Horus: geheime magische organisatie, Franrkijk 1983, Marie-Thérèse Castano
83. Humana: Ontwikkelingshulp, ophaling van Kleding, Denemarken 1970, Andy
Petersen
84. I Am: esoterisch occultisme, VSA 1930, Guy Ballard
85. Iatrosofie: spagyrische geneeskunde
86. Indip: New Age, Frankrijk 1975, Claude Allais, Daniëlle Maigrot
87. Insight Benelux: New Age, VSA 1971, Roger Himkins
88. Gnostisch Antropologisch Instituut: esoterisch occultisme, Mexico 1952, Samaël
Aun Weor
89. Institut Gurdjeff: esoterisme, Frankrijk, Georges Gurdjeff
90. Institut Yeunten Ling ASBL /Tibetaans Instituut vzw Karma Sonam Gyamtso
Ling
91. Ishtar
92. IVI of Invitation à la vie intense: syncretisme Christendom, Hindoeïsme en
esoterisme, Frankrijk, Yvone Trubert
93. Jain Association
94. Jiddu Krisna Murti
95. Kapel van het Allerheiligste Sacrament
96. Katalys vzw: geen activiteiten sinds 1993
97. Kreatieve Energie: New Age, Belgie circa 1976, Jan Gielens
98. Lroâmi Yoga
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99. La Famille, VSA 1968; David Berg
100. La Licone de Jade
101. La Lunaire
102. La Paideutique
103. La Parole de Jesus
104. La Ramonette
105. La Voiede la Lumière, New Age, Frankrijk 1994, Pierre Lassalle.
106. Landmark Educaton: New Age, VSA 1971, John Paul Rosenberg.
107. Le Hêtre
108. Le Mantra D’Hasom
109. Le Patriarche, Frankrijk 1970; Lucien Engelmayer.
110. Le Rassemblement Europeën Ouvriers du Christ
111. Les Adorateur du Nombril du Soleil
112. Les Alchemistes
113. Les amis de l’Homme: voortgekomen uit de Getuigen van Jehova, Zwitserland
1919, Alexandre Freitag
114. Les Assemblées des Frères Darbystes, Verenigd Koninkrijk, 1825, John Nelson
Darby
115. Les Croix de la Nouvelle Babylone
116. Les Matsya, VZW
117. Zwarte Loge: satanisme
118. Longo Mai, Frankrijk 1973, Roland Perrot
119. Maitreya (BAHA)
120. Transcendente Meditatie, Mahesh Prasad Warna. Maharishi Mahesh Yogi
genoemd, 1961: lancering van de transcendente meditatie
121. Messias Concern
122. Miroir Solaire
123. Mission D’Ares, Frankrijk 1974, Michel Potay
124. Mou vement du Graal
125. Mouvement Humaniste: Le Mouvement
126. Belgische Raeliaanse Beweging: herinterpretatie van de bijbel in een
buitenaards perspectief, Elohim, Frankrijk 1976, Vlaude Vorilhon
127. Nacio Dos Muchachos
128. Noire Eau: orgasmotherapie, België, eind jaren 80.
129. Nieuw Akropolis: esoterisme, Argentinië.
130. Oasis of Nellie Uyldert-stichting
131. Ogyen Kunzang Chöling (OKC): Tibetaans Boeddhisme (Lamaïsme) België
1972 Robert Spatz, Lama Kunzang Dorje.
132. Opstal
133. Opus Dei: integraal en elitair katholicisme, Spanje 1930
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134. Orde van de Volle Maan
135. Ordre de la Rose-Croix
136. Ordre des Chevaliers du Temple, du Christ et de Notre-Dame.
137. Ordre du Divin Sacré Coeur, Cor Unum: katholieke dissedentie, België 1990,
André Pestiaux (krijgt regelmatig boodschappen van God) en Dominique le Maire,
Jean Pierre Liogier en Bernard Boutiau. Opgeheven in 1997.
138. Orde van de Zonnetempel: occultisme, Zwitserland1981,
139. Ordre Vert Druïdique et de la Fraternité du Soleil Celtique.
140. Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem: ontbonden in Frankrijk in
1973.
141. Paramahansa Yogananda
142. Payot Marie Blanche
143. Père Samuel: dissedentie van het katholicisme, genezer, exorcist.
144. Pluk de dag, Centrum der duizend zonnen.
145. Power
146. Quadrato Quintillia
147. Religieus Genootschap der Vrienden Quakers
148. Renouveau Charismatique, VSA, Pinksterbeweging
149. Sahaja Sai Baba, Indië
150. Satansekte
151. Sathya Sai Baba, Indië
152. Savoir pour être.
153. Selfrealisation Fellow-Ship
154. Servanta
155. Shin Boeddhisme, Jodo Shinso
156. Shri Ram Chandra Mission
157. Siddha Shiva Yoga: VSA, Armando Ocosta alias Shiva Mukta Swami Ganapati,
ook
Bhagwam van Gent genoemd. Actief in België sinds 1986
158. Sierra 21, België 1975-1976, Marion , Viseur
159. Sint Egidius Genootschap: katholicisme, Rome 1968
160. Soefi Beweging
161. Soka Gaika, leunt aan bij het boeddhisme, Japan 1930, Tsunesaburo Makiguchi
Josei Toda
162. Ster van David, katholicisme, Huis Maria van Bethlehem
163. Stromen van Kracht, onststaan uit een Pinksterbeweging, België 1989, Dirk
Peeters
164. Sukyo Mahikari, Japan 1960
165. Summit Light House, VSA
166. Sunnatarem Belgium Natural Dubdist Meditation Center
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167. Szatmar: Chassidisch joods
168. Tai Chi
169. Tao Yoga
170. Teblig: dissident van Milli Gûrüs, Turkije.
171. Getuigen van Jehova, VSA 1874, Charles Taze Russell
172. Terre d’Enneille , België 1979
173. The Elijah Mohammed Foundation
174. Theosofie vzw, Geünieerde loge van theosofen
175. Theravada
176. Trans-Mutations
177. Trois Saints Coeurs, België eind jaren 1960, André en Victor Melchior.
Verschillende
malen veroordeeld wegens ontvoering van een minderjarige (1972), onwettige
uitoefening van de artsenijbereidkunde (1974), overtredingen van de belastingwetten
en valsheid in geschriften en afpersing (1987)
178. Yahali (I Am)
179. Therapeut Yvo van Orshoven, vzw Esse, België: therapeutische consultaties. Uit
de
orde van geneesheeren gezet in 1991.
180. Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten
181. Vibration Coeur
182. Vrij Evangelische Kerkgemeente
183. Wat Assokaran
184. World Federation For Spiritual Healing
185. Young Women’s Christian Association, YWC
186. Yss: bepaalde occulte en satanische praktijken
187. Zen
188. Zida Yoga
189. Zwarte Madonna: satanskerk, satanisme.

Bijlage 2
http://www.iacsso.be/
Jongeren_en_sektarische_ontsporingen.pdf
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1. Inleiding :
De bescherming van minderjarigen tegen sektarische ontsporingen
Het is "absoluut noodzakelijk" dat kordaat wordt gereageerd telkens minderjarigen
misbruiken, ongeacht de aard ervan, ondergaan. De verdediging van de
samenleving, de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en de veroordeling
van discriminaties om geloofsredenen verlenen geen enkel recht om een inbreuk te
plegen op het strafrecht. Zo heeft de Europese Parlementaire Vergadering zich
uitgesproken.1
Uit verschillende teksten van de Europese Parlementaire Vergadering2 blijkt dat « het recht
om zijn godsdienst te uiten niet onbeperkt is ». Die beperking is «noodzakelijk in een
democratische samenleving3 » : godsdiensten en « nieuwe religieuze gemeenschappen »
moeten zich aansluiten « bij de universele fundamentele waarden van de rechten van de
mens, de democratie en de voorrang van recht4 ». In de universele verklaring van de
rechten van de mens is in artikel 18 het volgende bepaald « Een ieder heeft recht op
vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst » maar er wordt erin gepreciseerd dat « dit
rechttevens de vrijheid omvat om van godsdienst of overtuiging te veranderen ».5
In tegenstelling tot volwassenen die verondersteld worden vrijwillig lid te zijn geworden van
een sektarische beweging, ondergaan kinderen die in een dergelijke omgeving zijn geboren
en opgroeien, deze levenswijze veeleer dan dat ze ervoor kiezen. Hetzelfde geldt voor
tieners die geconfronteerd worden met sektarische praktijken tijdens schoolse of
opvoedkundige activiteiten.
Al heeft op dit ogenblik slechts een beperkt deel van de vragen van het publiek en de door
het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IACSSO,
hierna verkort «het centrum») behandelde dossiers op hen betrekking, toch verdienen zij
extra aandacht met het oog op het voorkomen van sektarische ontsporingen.
In België wordt in de wet bepaald dat « onder schadelijke sektarische organisatie [wordt]
verstaan, elke groepering met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel, of die zich als
dusdanig voordoet en die zich in haar organisatie of praktijken, overgeeft aan schadelijke
onwettige activiteiten, het individu of de samenleving schaadt of de menselijke waardigheid
aantast. Het schadelijk karakter van een sektarische organisatie wordt onderzocht op basis
van de principes welke zijn vastgelegd in de Grondwet, de wetten, de decreten,
ordonnanties en in de internationale verdragen inzake de bescherming van de rechten van
de mens welke door België werden geratificeerd. »6. Deze definitie heeft duidelijk betrekking
op misbruiken en niet op geloofsovertuigingen. Het bestaan van sektarische praktijken
betekent trouwens geenszins dat de betrokken beweging noodzakelijkerwijze schadelijk in
haar geheel is.

1

Résolution n° 1992 de l’Assemblée parlementaire européenne (10 avril 2014 - 17e séance) « La protection des mineurs contre les
dérives sectaires »
2
Recommandation 1551 (2002) «Construire au XXIème siècle une société avec et pour les enfants: suivi de la Stratégie européenne pour
les enfants ; Recommandations 1286 (1996) et 1778 (2007) et Résolution 1530 (2007) « Enfants victimes: éradiquons toutes les formes
de violence, d’exploitation et d’abus » ; Résolution 1952 (2013) et la Recommandation 2023 (2013) sur le droit des enfants à l’intégrité
physique. Mais aussi Recommandation 1396 (1999) «Religion et démocratie», Recommandation 1804 (2007) «Etat, religion, laïcité et
droits de l’homme», Résolution 1846 (2011) et la Recommandation 1987 (2011).
3
Résolution 1846, point 4.
4
Idem, 5.8. Voir aussi Recommandation 1804, point 16.
5
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »
6
Loi du 2 juin 1998 portant création d’un Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles et d’une Cellule
administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles (art. 2).
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Is dat een gevaarlijke sekte ?

Elkeen stelt zich wel eens de vraag: ‘Is dat een gevaarlijke sekte?’. Een vriend of familielid komt in
aanraking met een religieuze of filosofische groep. De media bericht regelmatig over sekten. Soms
velt een rechtbank een vonnis. Het antwoord op de vraag of een sekte gevaarlijk is, is niet
eenvoudig. Er bestaat vooral gevaar voor veralgemening. Het antwoord dient dan ook genuanceerd
te zijn. Mede hierom heeft het Belgische Parlement het Informatie‐ en Adviescentrum voor de
Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO) opgericht.
Wat is een sekte?
In het dagelijkse taalgebruik, en ook in de media, heeft het woord sekte vaak een negatieve bijklank.
Het roept de idee op van een gevaarlijke religieuze groepering, die de persoon in zijn vrijheid
beperkt en een gevaar kan inhouden voor het individu en zelfs voor de maatschappij. Bovendien
hebben heel wat mensen de neiging om onbekende, nieuwe religieuze minderheidsgroepen als
sekte te bestempelen in deze negatieve betekenis van het woord.
Als men kijkt naar de historische betekenis van het woord sekte, blijkt deze neutraal te zijn. Een
sekte is in deze betekenis een groep van personen die afgesplitst is van een bestaande religie, of een
groep van personen die zijn eigen doctrines volgt. Zo is bijvoorbeeld het christendom oorspronkelijk
een sekte van het jodendom.
Om veralgemeningen tegen te gaan, hebben sommigen een andere term gezocht om deze
minderheidsgroepen of minder bekende groepen te duiden. Godsdienstsociologen hebben de term
Nieuwe Religieuze Bewegingen (NRB) geïntroduceerd. Het voordeel van deze term is zijn
neutraliteit: hij spreekt geen waardeoordeel uit. Het nadeel is dat het nieuwe aan ’een beweging
relatief is. Wat op een bepaald moment nieuw is, is het na een zekere tijd niet meer. Merk op dat de
term NRB ook kan verwijzen naar groepen die geïntegreerd zijn in de erkende erediensten. In het
kader van de uiteenlopende standpunten is er een andere term, Betwiste Religieuze Beweging,
geïntroduceerd in de discussie. Deze term lijkt beter geschikt.
Voor het IACSSO en bij uitbreiding de Belgische overheid houdt de benaming sekte op zich dus geen
negatief oordeel in. Het betreft eerder de beschrijving van een maatschappelijk fenomeen.
Wat betekent de erkenning van een eredienst door de overheid?
De Belgische Staat erkent erediensten. De zes erkende erediensten zijn (volgorde volgens
anciënniteit): de katholieke, protestants‐evangelische, Israëlitische, anglicaanse, islamitische en
orthodoxe eredienst. Verder erkent ze, met gelijkaardige gevolgen, organisaties die morele bijstand
bieden volgens een niet‐confessionele levensbeschouwing, zoals de vrijzinnigheid.
Andere religieuze of filosofische groeperingen die in België actief zijn, genieten die formele
erkenning niet. Dit betekend niet dat ze geen bestaansrecht hebben. Maar zowel deze groeperingen
als de erkende erediensten beschikken over dezelfde grondwettelijke gewaarborgde vrijheden van
mening, vereniging, geloof en godsdienst.
De erkenning door de overheid houdt geen enkel waardeoordeel in over de inhoud van het geloof.
Het houdt ook geen intrinsieke goedkeuring in van wat gebeurt binnen de groep. Evenmin is het een
vrijgeleide voor de betrokken groep om zich buiten de wettelijke orde te plaatsen. In wezen is het
een systeem van overheidsfinanciering.
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Wat houdt het gevaarlijke of schadelijke karakter van sekten in?
De overheid hanteert het begrip schadelijkheid om de gevaarlijkheid van een sekte te beoordelen.
In de wet van 2 juni 1998 inzake de oprichting van het IACSSO wordt de volgende omschrijving
gegeven van een schadelijke sektarische organisatie: elke groepering met een levensbeschouwelijk
of godsdienstig doel, of die zich als dusdanig voordoet en die zich in haar organisatie of praktijken,
overgeeft aan schadelijke onwettige activiteiten, het individu of de samenleving schaadt of de
menselijke waardigheid aantast (art.2).
De schadelijkheid van een sektarische organisatie wordt onderzocht op basis van “de principes
welke zijn vastgelegd in de Grondwet, de wetten, de decreten, ordonnanties en in de internationale
verdragen inzake de bescherming van de rechten van de mens welke door België zijn geratificeerd"
(Ibid., art. 2).
Relevant voor de overheid is hierbij hoe de sektarische organisaties omgaan met individuen en in
welke mate de menselijke waardigheid gerespecteerd wordt. De aandacht gaat dus niet in de eerste
plaats naar de inhoud van de geloofsovertuiging, maar wel naar de schadelijke praktijken waarvan
individuen of de maatschappij het voorwerp zijn. In dit geval kan dit leiden tot veroordelingen door
de rechtbank.
Om de wettelijke definitie toepasbaar te maken wordt gebruik gemaakt van de dertien criteria van
schadelijkheid die de Parlementaire onderzoekscommissie in haar Verslag (28 april 1997) heeft
opgesomd:
1. bedrieglijke of misleidende wervingsmethoden,
2. het aanwenden van mentale manipulatie,
3. de slechte fysieke of geestelijke (psychologische) behandeling waaraan adepten of hun
familie worden onderworpen,
4. het ontzeggen aan de adepten of hun familie van passende medische zorg,
5. geweld, met name seksueel geweld, ten aanzien van de adepten, hun familie, derden of zelfs
kinderen,
6. de verplichting voor de adepten om met hun gezin, hun echtgenoot, kinderen, verwanten en
vrienden te breken,
7. het feit dat kinderen worden ontvoerd of aan hun ouders worden onttrokken,
8. het ontnemen van de vrijheid om de sekte te verlaten,
9. buitensporige financiële eisen, oplichting en verduistering van geld en goederen ten koste
van de adepten,
10. de onrechtmatige exploitatie van het werk van de leden,
11. een compleet breken met de democratische samenleving die als boosaardig wordt afgedaan,
12. de wil om de samenleving ten gronde te richten ten voordele van de sekte,
13. het aanwenden van onwettige methodes om macht te verwerven.
Deze criteria zijn niet steeds allemaal aanwezig bij alle schadelijke sektarische groeperingen. En het
ene weegt al zwaarder door dan het andere. De aanwezigheid van deze criteria maken het wel
mogelijk om te beoordelen of deze groeperingen op schadelijke wijze omgaan met individuen.
Sekte is een neutraal gegeven voor de overheid. Behoren tot een erkende eredienst, houdt geen
vrijgeleide in voor de betrokken zogezegde schadelijke sektarische organisaties om individuele
burgers of de maatschappij in hun rechten te schaden. De schadelijke praktijken waarvan
individuen of de maatschappij het slachtoffer zijn, vragen wel de aandacht van de bevoegden
overheden.
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Deze brochure wordt dus opgevat als hulpinstrument om zowel volwassenen
als jongeren aan te sporen over controversiële onderwerpen na te denken Het
heeft zeker niet als doel de lezer onnodig te verontrusten, maar eerder hem tot
waakzaamheid aan te zetten en hem in staat te stellen bepaalde signalen of
risicofactoren te herkennen. Zij beschrijft verschillende risico's waarmee
jongeren kunnen worden geconfronteerd op het vlak van zowel opvoeding en
gezin als lichamelijke en geestelijke gezondheid en geeft praktische raad in
verband met elk van de behandelde onderwerpen.

Het is met die instelling dat het Centrum dit dossier voorstelt. Het is sterk
gebaseerd op concrete en gedocumenteerde gevallen en richt zich vooral tot
volwassenen die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van jongeren. Deze
tekst beoogt bovendien in te gaan op de aanbeveling van de werkgroep van de
Kamer van volksvertegenwoordigers, belast met de opvolging van de
aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie « sekten » volgens
welke nog meer informatie nodig is, met name door « ten aanzien van de
jongeren een preventieve actie uit [te] bouwen ».7

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 1989, dat door
België werd bekrachtigd, vormt het referentiekader voor zowel deze tekst als
voor het Centrum in de uitoefening van zijn opdrachten.8

Jongeren en sektarische ontsporingen belicht een specifiek aspect van het
fenomeen van schadelijke sektarische organisaties, waarvan de studie één van
de wettelijke opdrachten van het Centrum is. Naast deze inleiding is bijkomende
informatie beschikbaar op het I.A.C.S.S.O., waarvan het documentatiecentrum
toegankelijk is voor het publiek.

7

Malmendier, J.P., Rapport fait au nom du groupe de travail chargé d’assurer le suivi de la commission d’enquête parlementaire
« sectes », DOC 51 2357/001, p. 51. 30.03.2006.
8
La Convention affirme le principe de la liberté de religion (art. 14) et protège le droit qu’a chaque enfant d’être éduqué selon les valeurs
religieuses choisies par ses parents et d’opérer lui-même, lorsqu’il en a l’âge, un choix personnel. Cette liberté ne permet pas des
dérives en son nom.
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2. Waarom bijzondere aandacht voor jongeren ?
Jongeren – kinderen en tieners – bevinden zich in een structureringsfase in zowel hun
fysieke als hun psychische en spirituele leven, wat hen beïnvloedbaar maakt en dus in deze
context bijzondere aandacht vereist. Daardoor is het immers makkelijker voor sektarische
bewegingen om via onderwerping9 en het oproepen van schuldgevoelens een grotere
mentale greep op hen te krijgen.
De vragen die een jongere zich stelt bij het opbouwen van zijn persoonlijkheid, vinden soms
een schijnbaar ‘duidelijker’ en ‘meer voor de hand liggend’ antwoord in het discours van
extremistische strekkingen. Deze hoeven immers geen rekening te houden met de
onvolkomenheden van mens en samenleving en spiegelen op die manier een « ideale » et
« probleemloze » leefwereld voor.
Op die manier ontstaat dan ook een voedingsbodem voor het extremistische gedachtegoed
bij de jongere die zich vragen stelt over zijn identiteit, in opstand komt tegen onrecht en
moeite heeft met elke vorm van toegeving of compromis, omdat hij dit als een teken van
lafheid ervaart. Bij het zoeken naar een identiteit, zet hij zich ook vaak af tegen zijn
omgeving. Een dergelijk extremisme kan zich uiten op sociaal, politiek of religieus vlak.
Dit fenomeen wordt alleen maar versterkt wanneer de jongere over onvoldoende
richtpunten beschikt op het gebied van waarden, opvoeding of kennis. Kritische zin is een
vaardigheid die met veel geduld en op basis van ervaring moet worden ontwikkeld!
Jongeren zijn bestemd om de toekomst van de beweging veilig te stellen. Wanneer zij een
rol gaan spelen in de maatschappij, kunnen zij die proberen te beïnvloeden volgens de
voorschriften van de beweging waarvan zij lid zijn. Dankzij hen kan de beweging zich met
een jong imago profileren.
In sommige gevallen kan een groep ook proberen de ouders via hun kinderen tot toetreding
te bewegen. Jongeren fungeren dan als informatiekanalen in hun omgeving.

9

Cf. loi abus de situation de faiblesse
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3. Wat riskeren de jongeren ?
3.1. Familiebanden 10
Het gezinsleven van jongeren van wie de ouder(s) lid is (zijn) van een sektarische
beweging, wordt ontwricht, wat gevolgen heeft op hun gedrag en hun persoonlijkheid (te
grote plaats voor de doctrine die zich mengt in de ouder-kindrelaties, zelfs groepsgewijze
opvoeding, enz.). Kinderen en tieners worden af en toe ook verplicht met hun familieleden
of met de ouder die geen aanhanger is van de beweging, te breken. De andere ouder en de
grootouders worden dan zwartgemaakt of afgewezen.
Het gebeurt wel eens dat een van de ouders zijn kind aan zijn/haar echtgenoot(ote) onttrekt
om het verder in de doctrine van de beweging in te wijden of met niet-wetenschappelijk
bewezen therapieën zonder toestemming van zijn/haar echtgenoot(ote) te behandelen. Dit
probleem komt soms ter sprake bij echtscheidingsprocedures, meer bepaald bij
beslissingen betreffende het toekennen van het ouderlijke gezag over kinderen.
In sommige gevallen kan dit zelfs leiden tot de ontvoering van het kind, opdat het zou
kunnen worden opgevoed zoals het lid van de beweging dit het best acht.
Wanneer volwassenen vervreemden onder invloed van een "geestelijke leermeester"
(goeroe), zijn ze niet meer in staat hun ouderlijke rol te vervullen en laten de controle op
hun leven aan iemand anders over. De jongere krijgt hierdoor een verward beeld van zijn
ouders.
Als de jongere zich niet inpast in dit schema van infantiele regressie, kan het door zijn
ouders als « overtollig » worden beschouwd. Zijn ouders beslissen dan afstand van hem te
doen, zij vertrouwen hem aan de meester toe of aan een ander lid dat door de groep met de
opvoeding van de kinderen wordt belast. De ouders geloven soms dat hun persoonlijk
welzijn als ouder samenhangt met de heiligheid van hun kinderen.11
Het kind geraakt verscheurd tussen verschillende gezagsvormen en gaat hierbij steeds op
zoek naar structurerende elementen die nodig zijn om zijn eigen persoonlijkheid te vormen,
maar die zijn levensomstandigheden hem niet kunnen bieden. Deze rol- en
generatievermenging kan zelfs een incestueus karakter vertonen.
Het kind kan bovendien door de sektarische beweging als een instrument (drukmiddel of
financiële hefboom) worden gebruikt om bijvoorbeeld de ouders in de beweging te houden
of om ze te verplichten een alimentatievergoeding rechtstreeks aan de sektarische
beweging te storten. Kinderen worden aan belijden van eigen fouten of zonden,
bekentenis,… onderworpen.

10

« Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver (…) ses relations familiales. » Convention Internationale des
Droits de l’Enfant, 20.11.1989, art. 8.
11
Derocher, Lorraine, Vivre son enfance au sein d’une secte religieuse. Comprendre pour mieux intervenir, (Problèmes sociaux,
Interventions sociales - 35), PUQuébec, 2008, p. 143.
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3.2. Sociaal, psychisch en moreel welzijn 12
Beïnvloeding en manipulatie
Jongeren ondergaan soms voor hun leeftijd intense druk.
Bijvoorbeeld bij de gebeds- en meditatiesessies in sommige bewegingen (soms extralange
sessies, te vergelijken met « raken de leden in trance. Er worden genezingsbeloften
gedaan. De leden worden in «goddelijke waarheden of buitennatuurlijke krachten» ingewijd.
Door dit alles wordt de jongere in een «irreële » omgeving gedompeld, waardoor hij van de als duivels afgeschilderde buitenwereld - wordt afgezonderd.
Bewegingen gaan in deze context zover te beweren dat het lid door de heilzame werking
van een « goddelijke kracht », in het kader van een heilsleer, kan worden genezen. Er wordt
dan gesteld dat deze krachten ruimschoots groter zijn dan die van de maatschappij en van
de wetenschap. Het uitblijven van de openbaring, de ervaring, de genezing,… is dan het
gevolg van een « tekort aan geloof » van het lid en/of zijn omgeving, hetgeen een middel is
om de persoon een schuldgevoel te geven en te controleren.

Is de buitenwereld gevaarlijk?
Regelmatig beschouwen sektarische bewegingen de buitenwereld als niet conform met de
door de leider verkondigde « waarheid » of de gewijde teksten. Aan de jongeren wordt dan
geleerd dat de buitenwereld slecht, zelfs bedorven, satanisch,… is. Zij leven in een virtuele
wereld. De leer wordt tot in het oneindige toe herhaald, ook met de hulp van eigen media
(boeken, liederen, mondelinge overlevering, …), die de andere media vervangen.
Het voortdurend afschilderen van de wereld als slecht, gevaarlijk en satanisch, in
combinatie met het anticiperen op een dreigend onheil (bijvoorbeeld het einde van de
wereld, of een « goddelijk » oordeel dat nergens rekening mee houdt), kunnen sterke
angstgevoelens en zelfs fobieën genereren bij de kinderen. Dat is ook zo wanneer de
wereld in esoterische vorm wordt ervaren, of gevuld is met « spirituele » wezens.
Als de jongere van zijn leeftijdsgenoten wordt afgezonderd en geen recht heeft op
gediversifieerde maatschappelijke relaties, kan hij gedrags- of persoonlijkheidsstoornissen
vertonen. Zijn verhouding tot de wereld wordt moeilijk, want hij krijgt een vervalst beeld van
de buitenwereld (gevaarlijk, duivels, zonder toekomst,…).
Indien de jongere loyaal is tegenover beide ouders (omdat hij ernaar streeft de liefde en
aanvaarding van zijn ouders te verkrijgen en te behouden), maar anderzijds ook aanvaard
wenst te worden door zijn leeftijdsgenoten, dan kunnen er psychische conflicten ontstaan.
Indien de jongere het gedragspatroon van de sektarische ouder binnen de leefwereld van
zijn school volgt, dan wordt hij gestigmatiseerd door de andere jongeren. Hierdoor verhoogt
het risico om gepest te worden en dreigt hij in een sociaal isolement te geraken.

12

« Les États parties (…) veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et
internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et
mentale. » Convention Internationale des Droits de l’Enfant, 20.11.1989, art. 17.
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Wanneer een jongere feesten, zoals verjaardagen of volksfeesten (Kerstmis, Sinterklaas…),
niet mag bijwonen onder het voorwendsel dat die door de heilige boeken of de leider niet
worden erkend, dan wordt hij gemarginaliseerd t.o.v. de anderen.
Als de jongere zich toch ooit « in de wereld waagt », lijkt deze hem soms volkomen vreemd.
Daardoor geraakt hij psychologisch geïsoleerd: hij durft niet meer buiten te komen en heeft
een gedeeltelijke en negatieve kijk op de samenleving.
Het gebrek aan toekomstperspectieven in sommige bewegingen (aankondiging van het
naderende einde van de wereld …) belet de leden toekomstplannen (plannen om te gaan
studeren, uitbouwen van een loopbaan ...) te maken, met als gevolg dat hij nooit echt
volwassen kan worden.
Als men de beweging verlaat
Jongeren die opgroeien binnen een totalitair gestructureerde omgeving passen zich vaak
nog gemakkelijker dan volwassenen aan een dergelijke omgeving met haar specifieke eisen
aan. De vanzelfsprekendheid waarmee jongeren zich binnen deze omgeving integreren,
heeft echter een keerzijde. Ze ondervinden namelijk moeilijkheden wanneer ze er later voor
kiezen of ertoe gedwongen worden deze omgeving te verlaten en een nieuw leven te
starten in de samenleving.
Plotseling komen ze dan immers terecht in een omgeving waarbinnen hun leven niet meer
wordt bepaald door rigide voorschriften en beschikken ze niet over de vaardigheden om hun
eigen leven te "leiden". Ze lopen eveneens het risico gestigmatiseerd te worden wanneer
hun voorgeschiedenis bekend raakt. Belangrijker is het feit dat ze vaak ook nog rondlopen
met onverwerkte trauma's.
Soms moeten ze ook vrezen voor represailles vanwege een « goddelijke » figuur,
onzichtbare meesters of geesten of dreigen ze tijdens hun leven (of toekomstige levens) te
moeten boeten voor het verlaten van de sektarische beweging.
In sommige gevallen wordt het schoollopen onderbroken of kan er gekozen worden voor
studierichtingen van het korte type. Dit laat de jongere toe vlugger een actief lid van de
groep te worden en zelf op zoek te gaan naar nieuwe aanhangers.
3.3. . Bescherming tegen geweld 13
Er bestaat een reëel gevaar voor schendingen van de fysieke integriteit van de kinderen die
de aanhangers van die praktijken vaak voorstellen als een weldaad voor de kinderen. De
praktijken omvatten de medische behandelingen die niet cruciaal zijn voor de gezondheid.14
Mishandeling is geen monopolie van sektarische bewegingen, maar de context van morele
en religieuze druk, ja zelfs van afzondering van de maatschappij, waarin zulke feiten zich
afspelen, geeft hieraan een nog grotere impact.
Het gevoelsleven van een jongere kan zich niet op een gezonde wijze ontwikkelen wanneer
de buitenwereld als slecht en gevaarlijk wordt afgeschilderd en liefdesrelaties alleen binnen
de beweging worden toegestaan (zie ook de gevallen waarin kinderen door een ouder
worden ontvoerd).
13

« Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de
brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence
sexuelle… » Convention Internationale des Droits de l’Enfant, 20.11.1989, cf. art. 19.
14
Recommandation 2023 de l’Assemblée parlementaire européenne (2013), point 2 et 7.5.3.
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Talloze ideologische en structurele kenmerken van het leven in een sektarische beweging
kunnen het misbruik van de jongere vergemakkelijken: de ontmanteling van het kerngezin,
het overdragen van het ouderlijke gezag aan de leiders van de gemeenschap, het isolement
van de gemeenschap (met weinig of geen controle van buitenaf), de specifieke ideologie
omtrent seksualiteit en opvoeding van de kinderen, het geloof van de ouders in de
onfeilbaarheid van de leider en zijn boodschap, enz.
In een aantal gevallen wordt de jongere aan directe vormen van geweld blootgesteld. Deze
gewelddaden worden door de groep voorgesteld als een vorm van opvoeding of eerherstel
(fysieke straffen, vernederingen,…) of voorgeschreven door een of andere leer. Zij kunnen
ook het gevolg zijn van het afwijkende gedrag van de volwassenen die hem omringen.
Soms gaat men ervan uit dat het kind "te jong is om te begrijpen" en "afgericht" moet
worden. Of omgekeerd wordt hij beschouwd als een miniatuur-volwassene die zich moet
gedragen zoals volwassenen, met dezelfde verplichtingen.
Deze brutaliteit kan ook van psychische aard zijn door bijv. druk uit te oefenen,
ontberingen15, op te leggen of zich constant in het persoonlijke leven van de jongere te
mengen.

Het gevoels- en seksuele leven
Het seksuele leven van jongeren wordt soms niet met de nodige eerbied benaderd.
Verantwoordelijken van de beweging kunnen er zich op opdringerige wijze mee moeien.
Sommige jongeren worden verplicht seksuele gedragingen aan te nemen waarvoor zij zelf
niet hebben gekozen, terwijl anderen wordt gevraagd om van elke vorm van gevoelsleven
of van hun seksuele geaardheid af te zien. Vaak staat ze onder bewaking (spel van
wederzijdse bewaking en verklikking, morele druk en de verplichting iemand van de
beweging in vertrouwen te nemen). Jongeren kunnen ook gedwongen worden om een
overeenkomst over de maagdelijkheid te ondertekenen, uitsluitend met leden van de
beweging uit te gaan, vroeg te trouwen of een trouwgelofte aan te gaan, de partner te
aanvaarden die door de leider of de ouders wordt aangeduid, hun partner onder de leden
van de beweging te kiezen (endogaam huwelijk).
Soms wordt pedofilie door de beweging zelfs als een adequate vorm van seksuele
opvoeding beschouwd. De risico's hierbij zijn in ieder geval groter in een gesloten
gemeenschap of in een gemeenschap waar de ouders hun ouderlijk gezag overdragen aan
een ander lid van de beweging (bijvoorbeeld omdat ze geloven dat het kerngezin niet
gezond is voor de goede ontwikkeling van het kind). Wanneer vaststaat dat iemand het
slachtoffer is geweest van pedofiele feiten, proberen sektarische bewegingen soms de zaak
in de doofpot te stoppen of deze via hun interne organen, buiten de gerechtelijke sfeer, te
regelen. De jongere ervaart dit als een nieuwe aanslag doordat de feiten die tegen hem
werden gepleegd gewoon genegeerd worden. Nochtans is het voor hem van wezenlijk
belang dat de maatschappij de gepleegde misdaad bij name noemt, opdat hij zich van zijn
schuldgevoelens zou kunnen bevrijden..

15

Cf. infra, « loisirs ».

12

3.4. Gezondheid en toegang tot medische zorgverlening
Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind erkent het recht voor het kind op
het genot van de grootst mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor de
behandeling van ziekte en het herstel van de gezondheid.16
Uit de werkzaamheden van het Centrum is gebleken dat steeds meer sektarische
bewegingen steeds vaker actief zijn op het vlak van welzijn en gezondheid, en dat die
handelwijze zeer doeltreffend is om mensen in te palmen.
CF. ONZE INFORMATIEFOLDER "SEKTARISCHE ONTSPORINGEN INZAKE GEZONDHEID"
Sommige sektarische bewegingen geven de voorkeur aan niet-conventionele geneeswijzen.
Af en toe worden zelfs erg jonge kinderen ten aanzien van bestaande conventionele
geneeswijzen gebracht tot angstinducerende denkbeelden (bijv. bloedtransfusies zien als
een vorm van verkrachting).
Er bestaat uiteraard geen noodzakelijke band tussen de niet-conventionele geneeskunde
en sektarische bewegingen. Wanneer de resultaten van een behandeling echter niet op
wetenschappelijke manier kunnen worden bewezen, kan deze geen aanspraak maken op
dezelfde erkenning als de conventionele geneeskunde, namelijk wetenschappelijk
onderbouwde geneeskunde. Dit kan natuurlijk een vruchtbare voedingsbodem zijn voor
kwakzalvers.
Andere sektarische bewegingen leggen soms voedingsvoorschriften op die gevaarlijk zijn
voor de gezondheid van de jongeren. Zij weigeren preventieve verzorging die haar
wetenschappelijke deugdelijkheid bewezen heeft (inentingen, bloedtransfusies) en
passende medische zorgen. Ze verwerpen behandelingen die hun deugdelijkheid hebben
bewezen. Tevens leven sommige bewegingen in erbarmelijke levensomstandigheden. De
onvoldoende uitgebalanceerde voeding die aan de leden wordt aangeboden, bevordert hun
volgzaamheid door hun lichaam en bijgevolg hun geest te verzwakken.
Soms legt de beweging zijn eigen zorgsysteem op, op gezag van een dokter die tot de
beweging behoort en de voorgeschreven behandelingen goedkeurt.
In extreme gevallen kan het ontzeggen van zorgen of voeding leiden tot onherstelbaar
zware letsels (ontkalking, niet meer groeien, spierhypotonie, anorexia…17) en zelfs tot de
dood.
Ouders van jongeren die aan bepaalde kwalen (fysieke of psychische handicap, autisme,
aandachtsstoornissen, epilepsie …) lijden, worden door sektarische bewegingen benaderd:
wanneer zij door hun uitzichtloze situatie ontredderd geraken en door de beperkingen van
de huidige wetenschap zijn ontgoocheld, voelen ze zich wel eens aangetrokken door nietconventionele therapieën die verondersteld worden wonderbare genezingen teweeg te
brengen. Dat is ook het geval bij over het algemeen hyperactieve kinderen die als
«goddelijk» worden beschouwd (cf. infra 4.2/ in verband met gezondheid).
Sommige sektarische bewegingen spitsen zich ook toe op belangrijke kernmomenten, zoals
zwangerschap, geboorte en de zuigelingenzorg. Zij raden soms bijzondere behandelingen
aan die gevaarlijk kunnen zijn of zij beloven aan de ouders dat zij de beste toekomst voor
hun kinderen kunnen garanderen.
16

« Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et
de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. » Convention Internationale
des Droits de l’Enfant, Art.24.
17
Cf. Fenech, Georges, Rapporteur, & Philippe Vuilque, Rapport fait au nom de la Commission d’enquête relative à l’influence des
mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, N° 3507,
Assemblée Nationale [Française], Constitution du 4 octobre 1958, douzième législature, 12.12.2006, p. 60.
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3.5. Opvoeding en toegang tot de kennis
Doordat jongeren door hun opvoeding waarin de wetenschap minderwaardig wordt geacht,
worden aangezet om de reële wereld, de maatschappij af te wijzen, zelfs van een deel van
hun naaste familieleden te worden afgezonderd, ontstaat er een kloof op opvoedkundig,
sociaal en affectief vlak, wat niet zonder gevolgen kan zijn. 18
Jongeren die in een sektarische denkwereld opgroeien, ervaren "de wereld" als vreemd. De
wereld is een synoniem van gevaar maar ook met spotternij en een gevoel van
ongeschiktheid… Daarom hebben zij de neiging om de buitenwereld te wantrouwen en zich
zoveel mogelijk af te zonderen.
Om niet telkens weer te worden tegengesproken, werken bewegingen op één of andere
manier hun eigen onderwijs uit, dat niet altijd correct blijkt te zijn
Niet alle onderwijs is immers aanvaardbaar: « De staten mogen de verspreiding van
religieuze principes die in de praktijk een schending van de rechten van de mens zouden
inhouden, niet aanvaarden. Indien ter zake twijfels bestaan, moeten de staten van de
religieuze verantwoordelijken eisen dat zij een ondubbelzinning standpunt innemen over de
voorrang van de rechten van de mens zoals opgenomen in het Europees verdrag voor de
rechten van de mens, over elk religieus principe19».
De instemming « met de universele fundamentele waarden van de rechten van de mens,
met de democratie en de voorrang van het recht 20» wordt vooral op school verworven.
Onderwijs is « een belangrijk element om onwetendheid, stereotypen en onbegrip van
religies en van religieuze verantwoordelijken te bestrijden, en speelt een centrale rol in het
opbouwen van een democratische samenleving 21». « De school is een essentieel forum
voor de interculturele dialoog en legt ook de grondslagen van een tolerant gedrag; zij kan
doeltreffend fanatisme bestrijden door kinderen de geschiedenis en de filosofie van de
belangrijkste religies met mate en objectief te onderwijzen. 22» Er wordt aanbevolen dat
« onderwijs met het oog op preventie van racisme, van politieke en religieuze intolerantie en
van geweld zou worden bevorderd, evenals het aanleren van tolerantie en de vreedzame
oplossing van conflicten, wordt bevorderd 23».
Scholen als doelgroep
Soms proberen sektarische bewegingen het schoolkader, de leerkrachten en de ouders te
benaderen of rechtstreeks te beïnvloeden, ofwel via de jongeren, ofwel via conferenties of
een soort opleidingsaanbod. De academische opleiding die leerkrachten genieten, houdt
niet noodzakelijkerwijze een analyse in van het sekteverschijnsel. Zij hebben het soms niet
gemakkelijk om onvoorbereid in te gaan tegen de op het eerste gezicht ‘logische’ theorieën
van sektarische bewegingen (bijvoorbeeld het allegaartje dat wordt gemaakt van geloof en
wetenschappelijke stelling).
Op die manier leggen sektarische organisaties soms contacten met erkende instellingen of
overheden om projecten te ontwikkelen die zich op verschillende wijzen op de opvoeding
van jongeren toespitsen (bijv. de wens om een eigen schoolnet op te richten).
18

Etre critique pour des raisons de croyance par rapport à la société, la culture, la science, ne signifie pas les rejeter, les dévaloriser, ni
surtout empêcher la personne d’y avoir accès. La Convention Internationale des Droits de l’Enfant, art. 28.3, prévoit que « les Etats
encouragent l’éducation, en vue de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement
modernes ».
19
Recommandation 1804, point 17.
20
Idem, 5.8. Voir aussi Recommandation 1804, point 16.
21
Recommandation 1804, point 12.
22
Recommandation 1804, point 13.
23
Recommandation 1286, point 8.9.
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In andere gevallen proberen deze bewegingen hun eigen theorieën of standpunten aan
erkende onderwijsinstellingen aan te prijzen, in ruil voor bepaalde gunsten (bijv. financiële
ondersteuning, bestrijding van stress of verslavingen, opvoedingsprogramma ...). Hun doel
is daarbij ook te kunnen genieten van de kwaliteitsdekmantel die de aangesproken scholen
of communautaire instanties bieden, als een erkenning van hun vermeende «faam».
Sektarische bewegingen zijn er soms ook op uit de jongeren zelf aan te trekken: deze zijn
vaak vlugger bereid zich op edelmoedige wijze te engageren. Dat gebeurt bijv. via
aantrekkelijke voorstellen betreffende leerlingenbegeleiding (cursussen over leermethoden,
taalcursussen …) humanitaire hulp of voorstellen om meditatiesessies te organiseren.
Het kan wel eens gebeuren dat een leerkracht doelbewust zijn invloed op jongeren
misbruikt om bepaalde standpunten of ideeën van een sektarische beweging, waarvan hij
lid is, op te leggen of bepaalde van deze opvattingen in het lessenpakket te integreren.
Soms worden jonge leden aangezet om nieuwe aanhangers te zoeken of de «waarheid»
van de beweging kenbaar te maken. Het gebeurt zelfs dat ze worden aangespoord om zgn.
door de school aangeleerde «onwaarheden» bij hun medeleerlingen systematisch recht te
zetten.
Bij gewelddadige en zeer ingrijpende gebeurtenissen (zoals de dood van een medeleerling),
bieden bepaalde bewegingen ‘oplossingen’ aan om te komen tot innerlijke rust en orde of
de leerlingen te begeleiden om het verlies van hun medeleerling te verwerken.
De verhouding tot de wetenschap
De vrijheid van geloof is een grondrecht, maar deze vrijheid houdt geen vrijgeleide in om
religieuze geschriften te verabsoluteren als objectieve wetenschap.24
Er moet erop worden gewezen hoe gevaarlijk het is het creationisme of het concept van
«intelligent design» als «wetenschappelijk vak» in scholen voor te stellen. Zij vraagt de
overheid de evolutieleer te verdedigen.25
ZIE INFRA: « OVER HET CREATIONISME »

Een dergelijke scheefgetrokken verhouding tot de wetenschap kan bijvoorbeeld gevolgen
hebben tijdens een cursus wetenschap, godsdienst, zedenleer of lichamelijke opvoeding.
Deze houding vindt men ook terug in de gezondheidswereld, waar bepaalde bewegingen
beweren dat ziektes niet van wetenschappelijke maar van louter spirituele aard zijn, zodat
er volgens hen geen enkele medische ingreep nodig is.
Leden van sektarische bewegingen die gewoon zijn met een niet-wetenschappelijke
denkwijze (bijv. geocentrisme) om te gaan, lopen anderzijds het risico zich moeilijker aan de
reële wereld te kunnen aanpassen.
Bepaalde bewegingen ontwerpen een eigen pseudowetenschappelijk denkkader om zich te
rechtvaardigen en een rationele of historische grondslag aan hun geloof te geven.

24

Cf. Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 1580 (2007), « Les dangers du créationnisme dans l’éducation », n° 1
et 2.
25
Cf. Résolution 1580 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
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Huisonderwijs of in niet-erkende privé-instellingen
De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aanbevolen om « de controle op
het huisonderwijs of in niet-erkende privé-instellingen op [te] voeren 26».
Huisonderwijs of in niet-erkende privé-instellingen kadert in het grondwettelijke recht van
vrije onderwijskeuze 27.
Huisonderwijs kan voor sommige kinderen (in geval van ziekte, bijzondere situaties,…)
nuttig zijn. Maar jongeren die in een sektarische beweging huisonderwijs volgen, lopen,
inzonderheid door het afwijzen van de «wereld» het risico van de reële samenleving te
vervreemden. Bovendien garandeert dit onderwijs niet altijd het behalen van de verwachte
eindtermen en vaardigheden. Eenzelfde opmerking geldt voor het niet-erkende
privéonderwijs.
Op die manier vergroot het risico dat de jongere in het interne circuit van de beweging blijft
aangezien hij zijn vorming buiten deze beweging niet kan valoriseren.
3.6. Recht op rust en vrije tijd
Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, heeft de jongere nood aan activiteiten die
aangepast zijn aan zijn leeftijd en waarbij hij tot rust kan komen en zichzelf, de anderen en
de wereld rondom hem kan ontdekken. Dat is een recht dat hem is toegekend. 28
Wanneer kinderen of tieners in een sektarische beweging zijn opgenomen, kunnen ze
worden gedwongen bepaalde werkzaamheden uit te voeren die niet aan hun leeftijd zijn
aangepast en/of hen onvoldoende tijd en ruimte geven om volop van hun jeugdjaren te
genieten: te veel uren gebed of meditatie, gebrek aan slaap, godsdienstige studies aan een
hoog tempo (deze activiteiten worden vaak gerechtvaardigd door de noodzaak de kinderen
voor te bereiden om zich tegen een « slechte» wereld te weren), rekrutering van nieuwe
leden op de openbare weg … Soms worden kinderen op vrij jonge leeftijd verplicht
«verantwoordelijkheden» uit te oefenen, wat de exclusieve band met de beweging moet
versterken.
Door de veelheid aan vergaderingen en activiteiten in de beweging, wordt de jongere, net
zoals in een micromaatschappij, op elk moment in de gaten gehouden en zijn leven lang
gecontroleerd.

26

27

Malmendier, op.cit. p. 51.

Art. 24 de la Constitution belge.
« Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son
âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique. » Convention Internationale des Droits de l’Enfant, 20.11.1989, art. 31

28
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4. Praktische vragen
4.1. Hoe worden de jongeren benaderd ?
Bepaalde bewegingen proberen op zeer actieve wijze jongeren met leermoeilijkheden, met
problemen op affectief gebied of gezinsmoeilijkheden, te ontmoeten om hen bepaalde
ankerpunten en zekerheden aan te bieden. Zij verkiezen plaatsen waar de jeugd verzamelt,
te beginnen met de omgeving van scholen. Andere gelegenheden zijn: avondlessen,
leerlingenbegeleiding, jeugdhuizen…
Door vele activiteiten en gedragspatronen (internet, uitgaan, tijd met leeftijdsgenoten willen
doorbrengen, nood aan experimenteergedrag, zoeken naar contactmogelijkheden, gebrek
aan kritische geest …) kunnen jongeren meer dan volwassenen aan werving worden
blootgesteld.
In de sportwereld
In de sector van persoonlijke ontwikkeling en lichaamscultus kunnen ontsporingen ontstaan
die schadelijk zijn voor de jeugd. Sportclubs, stages "psychische voorbereiding", oosters
geïnspireerde praktijken met spiritueel karakter zijn onder andere handige voorwendsels
voor sektarische ontsporingen.
Bij het beoefenen van oosterse vechtsporten wordt een relatie volgeling - meester
aangekweekt, waarbij de eerste afhankelijk wordt van de tweede. Sommige van deze
sporttakken zijn zeer bedrieglijk.
Ten slotte dient de aandacht te worden gevestigd op het bestaan van verenigingen die
gespecialiseerd zijn in het organiseren van ontdekkingsavonturen, gevaarlijke raids, het
zichzelf overtreffen in bepaalde situaties. Deze activiteiten vinden een positieve weerklank
bij bepaalde leiders. Waakzaamheid is geboden.
Op het internet
De jeugd surft veel op het internet, vooral op socialemediasites. Ondanks het feit dat zij
meestal op enkele vertrouwde websites en weblogs blijven surfen29, komen jongeren bij een
toevallige zoekopdracht of bij het chatten soms toch in aanraking met websites van
sektarische bewegingen.
Het internet wordt op doeltreffende wijze door deze sektarische bewegingen gebruikt. Zij
hebben hun eigen website, ontwikkelen discussiefora, beheren newsletters,
activiteitenagenda's, verkoopruimtes, enz. De voordelen van het internet zijn duidelijk:
toegang voor iedereen en overal, behoud van een band tussen de volgelingen, publiciteit
voor de leer en de werken van de beweging, enz.
Tal van websites gaan over thema's als godsdienst en spiritualiteit, psychologie,
persoonlijke ontwikkeling, geneeskunde, gezondheid, humanitaire hulp, paranormale
verschijnselen …
De moeilijkheid hierbij is leren kritisch te zijn t.o.v. deze informatie die onmiddellijk
toegankelijk, maar niet noodzakelijk waardevol is. Sektarische bewegingen zijn soms onder
een dekmantel actief. Het is dus moeilijk om bij een eerste contact het onderscheid te
maken tussen wat gevaarlijk is en wat niet..
CF. EINDE VAN PARAGRAAF 4.2

29

On parle parfois de « cabotage » par allusion à la supposée « navigation » sur Internet.
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4.2. Welke preventie ?
Zonder ervan uit te gaan dat er overal sektarische praktijken te bespeuren vallen, wordt er
toch best in familiekring, in de klas, in de jeugdbeweging … preventief gesproken over de
gevaarlijke of dubieuze praktijken van bepaalde bewegingen en hun leiders (“goeroes”).
Ook moet de aandacht gaan naar hun methodes en hun doelstellingen, die erin bestaan op
één of andere manier greep op de mensen te krijgen om hen te onderwerpen en hen van
hun vrijheid te beroven.
Jongeren moeten worden aangespoord hun kritische zin te ontwikkelen en autonoom te
worden. Wanneer er bijvoorbeeld een tv-debat wordt uitgezonden, moet u hen hun mening
vragen, uw eigen mening geven, de verschillende argumenten vergelijken, enz. Van
gedachte wisselen met volwassenen die voor hen verantwoordelijk zijn, blijft voor de
jongere de eerste en de beste verdediging op alle gebieden.
Inhet algemeen
In geval van twijfel over het al dan niet sektarische karakter van een beweging, moet er
minstens over een aantal elementen duidelijkheid zijn :
-

Om welke groepering gaat het? (Het gaat dan om informatie, om precieze en objectieve
inlichtingen over de beweging in kwestie).
Wat bedoelt u precies wanneer u deze beweging een "sektarische organisatie" noemt?
(Het gaat dan om een waardeoordeel, een doordachte waardering van de betrokken
beweging …).
Wat moet u doen, wat moet u weten om op gepaste wijze in een dergelijke situatie te
handelen ?

Het Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) is
te uwer beschikking om u te helpen te documenteren om een goed inzicht te krijgen in de
problematiek en te proberen passende antwoorden te formuleren op de gestelde vragen.
Geen enkele gelegenheid mag worden verwaarloosd om wetenschappelijke en kritische zin
en kennis bij kinderen en tieners te ontwikkelen. Kennis en voorzichtigheid vormen de beste
verdediging tegen indoctrinatie en manipulatie.
In verband met onderwijs en schoolse begeleiding
In verband met sektarische praktijken, kunnen bepaalde onderwerpen in de klas worden
aangesneden, zoals: vrijheid van godsdienst, het wetenschappelijke karakter van gegevens,
vrijheid van vergadering en van meningsuiting, verdraagzaamheid, openheid van geest,
discriminatie, schoolplicht, voeding en de rechten van het kind. Maar ook de grenzen die
aan deze vrijheden worden gesteld. Deze lijst is zeker niet exhaustief.
Om te vermijden dat jongeren zouden gaan dwepen met sektarische bewegingen omdat de
toetreding tot een dergelijke beweging door volwassenen wordt verboden of omdat een
(paranormale, met buitenaardse wezens bevolkte) fantasiewereld voor hen zou open gaan,
moet dit thema in verband worden gebracht met onderwerpen als ideologieën, uitsluiting,
dwang, vrijheid van meningsuiting, bedrieglijke beloftes, enz. Deze vraagstukken moeten
worden besproken in een context van vorming en ontwikkeling van de kritische geest.
Oefeningen in verband met weerbaarheid (kunnen “neen” zeggen, opkomen voor zijn eigen
mening) zijn altijd aan te raden in schoolverband. Dit kan helpen om de kritische zin bij de
jongere te helpen ontwikkelen.
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Het verdient aanbeveling om, in verband met schoolbegeleiding (leerlingenbegeleiding,
taakleerkrachten,…), schriftelijke en controleerbare referenties aan de dienstverleners of
sollicitanten te vragen. In geval van twijfel, is het altijd mogelijk om inlichtingen in te winnen
bij de diensten van de Vlaamse overheid. Ook scholen en ouderverenigingen kunnen goede
raad geven.
Het is normaal dat de ouders hun kind bij de eerste ontmoeting met de verantwoordelijke
persoon(onen) vergezellen.
In verband met gezondheid
CF. ONZE INFORMATIEFOLDER "SEKTARISCHE ONTSPORINGEN INZAKE GEZONDHEID. "

Wanneer een medische keuze moet worden gemaakt of wanneer men op het vlak van
gezondheidszorg een aantrekkelijk voorstel krijgt, moet men zich de volgende vragen
stellen:
-

Wat is de officiële beroepsbekwaamheid van de practicus;
Zijn de methoden om tot een diagnose te komen en de toegepaste behandelingen
wetenschappelijk erkend ?
Sluit de voorgestelde therapie enige andere conventionele behandeling al dan niet uit?
Wordt er een beroep gedaan op bepaalde “krachten”, vormen van “energie”, "goddelijke"
oorsprong … ;
Zijn de behandelingen of genezingsbeloften niet ongeloofwaardig of buitensporig t.o.v.
de huidige wetenschappelijke resultaten?
Gaat de practicus zijn rol van zorgverstrekker te buiten?
Vraagt hij een abnormaal hoog honorarium ?

Wij halen bovendien het specifieke voorbeeld van de « indigokinderen »30, aan, die zo
worden genoemd omdat hun "aura" die kleur zou hebben en wegens van hun specifieke
gedragingen (bijvoorbeeld hyperactiviteit, hoogbegaafdheid ...). Deze kinderen zouden
eventueel « baat hebben » bij een therapie gebaseerd op elektromagnetische velden ten
koste van een noodzakelijke psychosociaal medische begeleiding.
In verband met jeugdactiviteiten
Wanneer er voor een jeugdactiviteit (zoals stages, kunstlessen, sport, enz.) wordt gekozen,
dient in ieder geval bij de beweging navraag te worden gedaan over de referenties die
kunnen worden voorgelegd en de beroepsbekwaamheid van haar leiders of begeleiders.
Sommige verenigingen zijn erkend door een gemeenschap. Die erkenning heeft
voornamelijk betrekking op het democratisch functioneren van de vereniging (aanduiding
van de verantwoordelijken, rol van de algemene ledenvergadering).
Er moet steeds:
-

de nodige waakzaamheid aan de dag worden gelegd bij het beoordelen van voorstellen,
vooral wanneer deze niet (helemaal) beantwoorden aan het oorspronkelijk
aangekondigde doel. Een typisch voorbeeld is het organiseren van een stage, gevolgd
door een maaltijd onder vrienden waarbij als per toeval een paar buitenstaanders (die
eigenlijk belast zijn met het rekruteren van leden) worden uitgenodigd;

-

navraag worden gedaan over de afgesloten verzekeringen, het doel en de beperkingen
ervan.

30

Ou « enfants des étoiles », ou « enfants – cristaux ».
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Het organiseren van een activiteit of stage in een zaal die tot een erkende instelling
(gemeente, school …) behoort, levert niet noodzakelijk een bewijs van betrouwbaarheid
want sommige bewegingen kunnen lokalen huren zonder precies te zeggen wie ze zijn.
Soms is er een nationale of gemeenschapsvereniging; als de vereniging de vorm van een
rechtspersoon aanneemt, zoals een vzw, moet zij worden geregistreerd en in het Belgisch
Staatsblad worden aangekondigd.
Ook hier is het normaal dat de ouders hun kind bij de eerste ontmoeting met de
verantwoordelijke persoon(onen) vergezellen..
Op het Internet
De jonge internetgebruiker moet kunnen steunen op betrouwbare informatiebronnen.
Wie de kwaliteit van de informatie op het internet wil beoordelen, moet verschillende
voorzorgsmaatregelen nemen: de oorsprong van de webstek achterhalen en a priori
uitsluiten wat zich aan identificatie probeert te onttrekken; de beweegredenen van de auteur
van de webstek analyseren om te bepalen of hij een informatie- of een promotiedoel
nastreeft; ten slotte de auteur van de internettekst indien mogelijk identificeren en informatie
inwinnen over zijn deskundigheid ter zake.
Enkele websteks met betrekking tot een veilig gebruik van het internet:
www.clicksafe.be

Informatieve website van Child Focus over veilig internet voor kinderen,
jongeren, ouders en leerkrachten.

www.safeonweb.be

Safeonweb wil Belgische burgers op een snelle en correcte manier
informeren en adviseren over cybersecurity, grote actuele digitale dreigingen
en online

www.veiligonline.be

Website van de Gezinsbond met informatie, opvoedingstips en
beeldfragmenten over veilig internet en het gebruik van multimedia door
kinderen en door jongeren.

www.ikbeslis.be

Site van de Belgische Privacy commissie waarop kinderen, jongeren, ouders
en leerkrachten informatie vinden over hoe ze hun privacy kunnen
beschermen, online zowel als offline.

4.3. Herkenbare stappen i.v.m. het werven van nieuwe leden
1° De onbekende persoon die u wil rekruteren stelt zich onmiddellijk voor als een vriend,
een vertrouweling, een zeer hartelijk en begrijpend persoon. Hij stort zijn hart bij u uit in de
hoop dat u hem later ook in vertrouwen neemt, zodat hij u achteraf zal kunnen strikken (hij
weet wat u behaagt, kent uw zwakke punten) en eventueel zelfs kan manipuleren.
2° De beweging waarvoor men werft, wordt niet duidelijk geïdentificeerd (valse namen,
onbekende namen, weigering te zeggen waar de beweging exact mee verbonden is,…) en
wordt met opzet op onvolledige en vage wijze voorgesteld.
3° De love bombing: bij de eerste ontmoeting is iedereen vriendelijk, attent en lijkt u te
waarderen. Er wordt ingespeeld op uw nood aan erkenning: u bent een uitzonderlijk
iemand, een uitverkorene!
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4° De toetreding gebeurt trapsgewijs: beetje bij beetje worden nieuwe eisen gesteld (eerst
het bijwonen van een diner, dan het deelnemen aan de studie van een tekst, dan het volgen
van een cursus, dan een handje meehelpen, enz.). De beweging wordt steeds meer
‘aanwezig’.
Omdat u steeds meer tijd in deze activiteiten steekt, wordt u ook steeds meer van andere
relaties/vrienden afgesneden. Stilaan wordt uw dagelijkse leven volledig georganiseerd
(vast uurrooster, dagelijkse verplichtingen,…); u wordt elke dag of elke week uitgenodigd
om aan de raadgever van de beweging uw geheimen toe te vertrouwen.
5° Wanneer men in aanraking komt met een beweging die zich voordoet als een geestelijk
geïnspireerde beweging, wordt men geconfronteerd met:
-

een veeleer (pseudo)psychologisch discours;
overschaduwing van het rationele door het emotionele;
radicaal of fundamentalistisch discours, zonder enige nuance (de wereld is goed of
slecht) ;
niet-objectieve kritische benadering van de sociale werkelijkheid;
financiële eisen die beetje bij beetje een buitensporig karakter aannemen (voor een
cursus, een boek….).

Of omgekeerd wordt bij een ontmoeting met een (psycho)therapeutische benadering
onverwacht een beroep gedaan op het spirituele.
6° Er is sprake van conditionering (manipulatie) of onderwerping, die de macht van de
beweging vergroot: u wordt "beloond" (gewoon gefeliciteerd) wanneer u handelt zoals de
beweging het wenst (u bent dan "goed”) of daarentegen worden "gestraft" in het
tegenovergestelde geval (bijvoorbeeld gewoon een beetje aan de kant geschoven). De
beweging legt geniepig zijn waarden op.
Bovendien is alleen de beweging goed; de rest van de wereld is slecht: (welbekend progroep-middel in de sociale psychologie) :
-

geloof in complottheorieën;
de democratische maatschappij brengt alleen maar onheil;
er wordt gebroken met de algemeen aanvaarde referenties (ethische, wetenschappelijke,
burgerlijke, educatieve referenties) ;
alleen de beweging kan oplossingen bieden voor maatschappelijke en dagelijkse
problemen.

7° Als lid wordt u permanent onder controle geplaatst: u bent nooit alleen of onder nieuwe
leden, zodat u zich geen vragen kunt stellen.
8° De beweging biedt op alles een antwoord: zij biedt DE ENIGE heilsweg. Zij geeft geijkte
antwoorden, met eigen uitdrukkingen, onvolledige of vervormde informatie, citaten. U
aanvaardt alles, u mag geen kritiek meer uiten, u heeft geen kritische zin meer.
9° De beweging heeft haar eigen taalgebruik en geeft vaak een andere, afwijkende mening
aan bepaalde begrippen (energie, golven, geest, kwantumtheorie, trilling, enz.) waarbij
nieuwe woorden worden uitgevonden of een intrigerend exotisch jargon wordt gebruikt.
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4.4. Herkenbare stappen om iemand te helpen
Er kunnen soms zorgwekkende gedragsveranderingen worden opgemerkt:
- het hanteren van een eigen taalgebruik;
- de wijziging van eetgewoontes;
- de weigering van verzorging;
- de breuk met familie en/of sociaal milieu;
- een blindelingse volgzaamheid en onvoorwaardelijke trouw t.o.v. de leiders;
grenzeloze toewijding;
- het verlies aan kritische zin en een eenduidig antwoord op alle existentiële vragen;
- het afwijzen van de wetenschap of van bewezen voorstellen (tijdstip waarop de mens
is ontstaan bijvoorbeeld)
- ...
Indien u vermoedt dat iemand in de greep is van een sektarische beweging, hierbij enkele
tips die u kunnen helpen:
-

-

win informatie in over de beweging bij onze diensten;
doe in voorkomend geval een beroep op een hulp- of begeleidingsorganisatie (het
IACSSO kan u adressen geven);
behoud een band met de betrokkene door:
- regelmatige en zo vriendschappelijk mogelijke contacten te houden;
- de beweging niet als 'sekte' te behandelen;
- niet te discussiëren over het geloof maar over de argumenten die ten grondslag
eraan liggen en over het welzijn van de persoon;
- geen schuldgevoelens bij de persoon te verwekken;
- te wijzen op zijn/haar betekenis voor zijn/haar familiale of sociale omgeving;
- positieve herinneringen met elkaar te delen;
- hem/haar te laten vertellen wat hij/zij doet in de bewuste beweging: de rites, de
filosofie, het taalgebruik… om hem/haar bewust te laten worden van de
onwaarheden in de voorgestelde leerstellingen;
- respect op te brengen voor de persoon en open te blijven voor dialoog;
wees bereid om hem/haar op te vangen indien hij/zij beslist de beweging te verlaten.
zoek in voorkomend geval psychologische hulp.

4.5. Een lid in mijn groep ?
Als u denkt of weet dat een lid van uw groep, klas lid is van een omstreden beweging of van
een groep met sektarische ontsporingen, moeten eerst en vooral de persoon, zijn keuzes
en zijn leefomstandigheden in acht worden genomen (hoewel de "keuze" door middel van
manipulatie kan zijn geforceerd). De persoon mag nooit worden gestigmatiseerd.
Naast de in punt 4.3 vermelde elementen, kan het volgende worden toegevoegd:
- elke rechtstreekse confrontatie is steriel en zal zelfs de aansluiting bij de beweging
versterken (aangezien ons verzet enigszins bewijst dat de wereld "slecht" is, de "waarheid"
weigert, enz.);
- de in 4.2/2 gegeven raadgevingen blijven gelden: aan het sektarische thema moet worden
gewerkt door middel van andere thema's (ideologieën, uitsluitingen, vrijheid van
meningsuiting, kritische geest, enz.).
CF. ONZE FOLDER: IS DAT EEN GEVAARLIJKE SEKTE?
CF. ONZE FOLDER: SEKTARISCHE ONTSPORINGEN INZAKE GEZONDHEID
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«IN VERBAND MET CREATIONISME»
In het geval van creationisme wordt een Bijbelverhaal, nl. de wijze waarop de wereld door
God is geschapen, zoals dit beschreven wordt in het Boek Genesis, als wetenschap
geponeerd.
Het "intelligent design" is er een variante van en meet zich moderne wetenschappelijke
allures aan. Volgens deze theorie vormt de complexiteit van de wereld het bewijs van de
tussenkomst van een superieure intelligentie waardoor de wereld niet anders kon zijn dan
wat hij nu is en die de uiteindelijke toestand is, die voortaan onveranderlijk is.
Resolutie 158031 herinnert eraan dat het negeren van de evolutieleer "gevaarlijke gevolgen
kan hebben voor de ontwikkeling van onze maatschappij. Indien elke vorm van evolutie
wordt ontkend, kan er niet langer vooruitgang worden geboekt in het medisch onderzoek
om de verspreiding van infectieziekten als aids doeltreffend tegen te gaan. Indien men de
mechanismen van de evolutieleer niet vat, kan men zich niet volledig bewust zijn van de
risico's die de aanzienlijke vermindering van de biodiversiteit en de klimaatverandering met
zich meebrengen” (eigen vertaling).32»
Volgens deze resolutie stellen de creationisten het wetenschappelijke karakter van
bepaalde vormen van kennis in vraag en beschouwen de evolutieleer slechts als één van
de mogelijke interpretaties. Zij beschuldigen de wetenschappers ervan dat zij niet genoeg
bewijzen leveren om het wetenschappelijke karakter van de evolutieleer te staven. A
contrario verdedigen de creationisten de wetenschappelijkheid van hun beweringen. Dit
alles kan een objectieve toetsing niet weerstaan” (eigen vertaling). 33»
Voor zijn aanhangers berust creationisme op wetenschappelijke nauwgezetheid. In feite zijn
de door de creationisten gebruikte methoden van drieërlei aard: louter dogmatische
beweringen, het vervormen van wetenschappelijke citaten (…) en het verwijzen naar de
steun van min of meer bekende wetenschappers die meestal zelfs geen expertise hebben
in deze materie (eigen vertaling).34»
Een beweging die de verworven kennis van de wetenschap afwijst, sluit (minstens
gedeeltelijk) haar leden af van de wetenschappelijke vooruitgang (en de weldaden die er uit
voortvloeien)35, aangezien ze de grondprincipes ervan niet kunnen vatten. Deze mensen
zijn niet in staat een nuttige rol te vervullen in een vrije samenleving36. De toegang tot
wetenschappelijke en technische kennis en moderne onderwijsmethoden wordt voor hen
belemmerd.37»

31

Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 2007 : « Les dangers du créationnisme dans l’éducation ».
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 1580 (2007), n° 11.
33
Idem, n° 5.
34
Idem, n° 10.
35
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, art. 27.
36
Pacte droits économiques, sociaux et culturels, New York, 19.12.1966, art. 13.1
37
Convention internationale des droits de l’enfant, art. 28.5.
32

23

De Algemene Vergadering van de Raad van Europa heeft in haar resolutie erop gewezen
hoe gevaarlijk het is het creationisme als wetenschappelijk vak in scholen voor te stellen. Zij
vraagt de overheid de evolutieleer te verdedigen en de creationistische stellingen uit de
Europese onderwijsprogramma's te weren.38 De resolutie stelt ook vast dat de actie tegen
de evolutieleer haar oorsprong vindt in verschillende vormen van religieus extremisme en
een grote dreiging vormt voor de wetenschap en zelfs voor de rechten van de mens.
Volgens de resolutie wensen de verdedigers van een strikt creationisme de democratie door
de theocratie te vervangen. 39
De resolutie stelt verder het volgende vast: « We worden geconfronteerd met een forse
toename van denkwijzen die de gevestigde kennis over de natuur, de evolutie, onze
oorsprong en onze plaats in de wereld in vraag stellen.
Het risico is reëel dat in de geest van onze kinderen grote verwarring ontstaat tussen wat te
maken heeft met overtuigingen, geloof en idealen van alle aard enerzijds, en wat deel
uitmaakt van de wetenschap anderzijds. Een houding van ‘alles moet kunnen’ kan op het
eerste gezicht misschien sympathiek en verdraagzaam lijken, maar is in feite gevaarlijk.
(eigen vertaling) .40»
«De creationisten van christelijke of islamitische afkomst richten zich tegenwoordig vooral
op het onderwijs. Zij ijveren opdat hun stellingen zouden worden opgenomen in de
wetenschappelijke onderwijsprogramma's. Creationisme kan echter niet als een exacte
wetenschap worden voorgehouden. (eigen vertaling).41»
In de memorie van toelichting van het verslag m.b.t. deze resolutie voorbereid door de
Commissie voor de cultuur, de wetenschap en de opvoeding wordt ook gesteld: het
onderwijs is het zichzelf eigenlijk verplicht een instrument te zijn om aan kinderen,
opgroeiende tieners én volwassenen de mogelijkheid te bieden om verantwoordelijke
burgers te worden die een wezenlijke rol kunnen spelen in het veranderingsproces van
onze samenleving. Daarom betekent een negationistische houding ten aanzien van
wetenschappelijk verantwoorde stellingen een rem op opvoeding en de intellectuele en
persoonlijke ontwikkeling van duizenden kinderen. De wetenschap is een onmisbare actor
in het evolutie- en veranderingsproces van onze samenleving. (eigen vertaling).42 »

38

Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 1580 (2007), n° 19.
Idem, n° 13.
40
Idem, n° 6 et 7.
41
Idem,, n° 4.
42
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Doc. n° 11375 du 17 septembre 2007: "Les dangers du créationnisme dans
l'éducation" (Rapport de la Commission de la culture, de la science et de l'éducation, point 80 de l'exposé des motifs).
39
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Het I.A.C.S.S.O en zijn werking :
Door de wet van 2 juni 1998, werd het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke
Sektarische Organisaties (I..A.C.S.S.O.) opgericht.
Het Centrum geeft informatie over groeperingen met een levensbeschouwelijk of
godsdienstig doel, en waarover het publiek vragen heeft.
Op vraag van de overheden of op eigen initiatief kan het Centrum adviezen formuleren of
aanbevelingen doen over het verschijnsel van schadelijke sektarische organisaties. In
een advies spreekt het Centrum zich uit over problematische handelingen, activiteiten of
gedragsvoorschriften van groeperingen.
Ten behoeve van het publiek inventariseert, analyseert en synthetiseert het Centrum
informatie rond religieuze groeperingen. Die informatie haalt het Centrum uit publicaties
van en over de groeperingen in kwestie, uit boeken, tijdschriften, parlementaire
rapporten, internetsites, de media. Het centrum verzamelt die informatie rond tien
aspecten, waaronder:
geschiedenis van de groepering (ontstaan, ontwikkeling, situatie in België), doctrine,
ideologie, opvattingen, specifieke morele standpunten (bijvoorbeeld ten aanzien van
traditionele geneeskunde, nationalisme, gender, homoseksualiteit, …), rituele praktijken,
samenkomsten en cursussen, organisatorische en financiële structuur, voorgeschreven
dagschema’s, ledenprofilering, rekruteringsmethodes, relaties met de buitenwereld,
problemen en twistpunten.
Het Centrum doet zelf niet aan hulpverlening, maar kan daartoe wel doorverwijzen. Het
legt geen lijst aan van groeperingen die gevaarlijk zijn. De wet verbiedt dit.
Mensen die het Centrum de vraag stellen of een bepaalde religieuze groepering een
(gevaarlijke) sekte is, krijgen een samenvatting van de beschikbare informatie, telkens
met bronvermelding en een checklist die hen helpt om tot een kritisch oordeel te komen
over de betreffende groepering.
De bedoeling is de vraagstellers een zo objectief mogelijke informatie te bieden en hen
zo te ondersteunen in hun kritische houding ten aanzien van hen onbekende
groeperingen.
Indien je vragen hebt, of je zorgen maakt omtrent een bepaalde groepering, dan kan je
contact op nemen met het Centrum op volgend adres:

Hoogstraat 139 - Bus 19 (3de verdieping)
1000 BRUSSEL
Tel. 02 / 504.91.68 (Secretariaat)
Tel. 02 / 504.91.73 (Bibliotheek)
Fax 02/ 513.83.94
E-mail : info@iacsso.be - Internet : www.iacsso.be

Het documentatiecentrum is open voor het publiek op afspraak.

