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Val ons niet lastig met jullie gehandicapten
KOERT VAN DER VELDE

“Er is er maar één die de Elohim heeft ontmoet, en dat ben ik. Na Mozes, Christus en 
Mohammed natuurlijk.” Aan de Canadese auto-coureur Claude Vorillon, alias Rael (51) 
hebben deze op Japanners lijkende wezens van een andere planeet in 1973 een opdracht 
gegeven: “Je moet een ambassade bouwen, liefst in Jeruzalem, om ons welkom te heten. 
Uiterlijk in 2035 arriveren we.”

Volgeling Bart Overvliet (49), in het dagelijks leven gastheer in een verpleegtehuis, heeft nooit aan 
Rael getwijfeld. “Hij is het die contact heeft met de Elohim, die met ufo's de aarde bezoeken. Wij 
niet. Zijn boodschap is helder en duidelijk. Wel twijfel ik aan mijn peroonlijk kunnen natuurlijk. 
Maar ik zou Rael nooit met mijn twijfels lastigvallen.”

Graag was Bart door Rael gemachtigd om het DNA-code-oversein-ritueel voor Raelianen in 
Nederland te mogen voltrekken, zodat de Elohim hen na hun dood weer tot leven kunnen wekken 
op hun planeet. Maar Rael vond hem daar nog niet rijp genoeg voor, bekent hij. Bart is veel tijd 
kwijt aan de beweging: de administratie, de wekelijkse gratis advertenties in Via Via, het opsturen 
van informatiepakketjes. Zo is er een los-vaste achterban ontstaan van bijna tweehonderd man.

Rael: “Ik verkondig een puur wetenschappelijke religie: alles wat ik zeg is logisch: Elohim was 
geen God, zoals de joden abusievelijk dachten, het waren mensen zoals wij, maar dan 25.000 jaar 
verder in hun ontwikkeling. Zij hebben ons indertijd in hun laboratoria op hun planeet gekloond en 
vervolgens op aarde gedropt. Nu wij dankzij de wetenschap over dezelfde kennis en technologie 
gaan beschikken als zij, achten ze de tijd rijp om weer met ons in contact te treden.”

Rael is op doorreis naar Montreal. Met vijftien trouwe fans was Bart naar Schiphol gekomen om 
Rael te verwelkomen in de aankomsthal. Zin om zijn Nederlandse volgelingen te zien heeft Rael 
niet. Hij wil rust. Voor de twee dagen in Nederland heeft Rael zich van hen afgesloten in een luxe 
suite in Hotel L' Europe, betaald van de elf procent van hun inkomen die trouwe volgelingen aan de 
beweging geven. Bart heeft geluk: hij is 'nationaal verantwoordeljke' en mag Rael daarom in L' 
Europe assisteren.

Sommige van Raels ideeën roepen weerstand op, weet Rael. Maar om hem als neo-nazi af te 
schilderen, gaat te ver, vindt hij. “Het is Raelianen verboden zich met politiek bezig te houden.” Om
zich te wapenen tegen de anti-sekte bewegingen, die in steeds meer landen in Europa regeringen 
achter zich zouden krijgen, heeft hij FIREPHIM opgericht, een samenwerkingsverband van 
Raelianen, Scientologen en Moonies.

Critici nemen aanstoot aan enkele passages in Raels boeken. Zo schrijft hij “dat zieken of 
gehandicapten de veruitwendiging van een vergissing zijn, die in de ogen van de scheppers 
onverdragelijk zijn. Zij zouden zich niet aan hen mogen vertonen.” Rael: “Dit wordt geloofd door 
een miljard christenen. Het staat namelijk in het bijbelboek Samuel. En echte christenen geloven in 
de hele Bijbel, niet in de halve.” De Elohim hebben indertijd perfecte mensen geschapen. “Maar 
door onze slechte manier van leven zijn er mismaakten ontstaan. Vandaar dat de Elohim gezegd 
hebben: het is jullie eigen schuld, val ons niet lastig met jullie gehandicapten. Houdt ze bij onze 
toekomstige ambassade vandaan.”

“De wetenschap maakt het ons steeeds beter mogelijk om tijdens de zwangerschap al te zien of een 
vrucht gezond is. Mist een kind een arm, dan moet het worden geaborteerd. Iedere respectabele 
overheid zou haar burgers verbieden om willens en wetens een gehandicapt kind ter wereld te 



brengen. Een overheid die zoiets toelaat is crimineel.”

Een wijze overheid wordt volgens Rael niet gestuurd door een democratisch gekozen parlement, die
de middelmaat vertegenwoordigt, maar door de wijste mensen van een land. “In een geniocratie, 
zoals de Elohim die kennen, hebben alleen zij stemrecht die tien procent intelligenter zijn dan het 
gemiddelde. Zij kunnen kiezen uit kandidaten die tenminste vijftig procent intelligenter zijn dan het 
gemiddelde. Wij zijn echter nog niet rijp voor de geniocratie. Die zouden we pas in kunnen voeren 
als we een methode hebben gevonden om betrouwbare intelligentietests te doen.” En alleen als de 
meerderheid het wil. De democratie zou op democratiche wijze moeten worden afgeschaft.

Bart heeft ooit middelbaar technisch onderwijs gevolgd. De meeste Raelianen - grotendeels mannen
- hebben een middelbaar niveau, vertelt hij. “Of Raelianen intelligenter zijn dan andere mensen?” 
Bart twijfelt. “Hun intuïtieve intelligentie is in ieder geval wel heel groot, en is met Raels sensuele 
meditatie nog te vergroten.”

Rael: “Mijn taak is afgelopen als de Elohim samen met mijn 39 voorgangers - Mozes, Jezus etc. - 
hun intrek in de ambassade - de derde tempel - nemen. Een geniocratische wereldregering is de 
volgende stap.”

Er was nog een klein probleempje: het symbool dat door Rael, uh, de Elohim, voor de beweging 
was uitgekozen, een hakenkruis in een davidster. Rael had er geen seconde aan gedacht dat dit 
symbool wellicht aanstoot kon geven, zegt hij. Het hakenkruis is volgens hem een symbool dat ook 
in het oude jodendom al voor kwam. Om getraumatiseerde joden niet voor het hoofd te stoten, en de
aanvraag voor het oprichten van de ambassade in Jeruzalem niet te blokkeren, heeft Rael beloten 
het hakenkruis een wat zwieriger vorm te geven. Bart heeft een grote ijzere uitvoering om zijn nek 
hangen. “Op mijn werk draag ik een kleintje - ik wil er niemand mee verwonden.”


