
Vonnis wat betreft conflict over de auteursrechten van het werk van 

Martinus – een korte toelichting 
 

Over het vonnis 

Het eerste deel van de [civiele] rechtszaak over de auteursrechten van het Martinus Instituut is beëindigd. De rechtbank 

van Kopenhagen heeft donderdag 11 december 2014 haar vonnis uitgesproken. 

 

De raad van het Martinus Instituut zal, als de rechtszaak volledig beëindigd is, met een meer uitgebreide toelichting 

komen. 

De vier gedaagden werden voor hun schendingen van de auteursrechten van het werk van Martinus veroordeeld. Het 

vonnis is zeer duidelijk, aangezien het Martinus Instituut in zijn juridische claims in het gelijk werd gesteld. 

 

Het vonnis stelt bovendien vast, dat het Martinus Instituut de enige eigenaar van de auteursrechten is en het exclusieve 

recht heeft op het gehele werk van Martinus, ongeacht of er sprake is van het uitgeven in de vorm van boeken, in de 

vorm van afbeeldingen (symbolen), in elektronische vorm, in de vorm van geluid (lezingen) of in andere vormen. 

Anderen mogen het werk van Martinus niet openbaar maken of verhandelen zonder de toestemming van het Instituut. 

 

Het verloop tot de dagvaarding 

In het voorjaar van 2013 besloot de raad vier personen te dagvaarden. Hieraan was een langdurig proces voorafgegaan 

[bijna 4 jaar], waarin de nu veroordeelde personen herhaalde malen gevraagd is om te stoppen met de schendingen van 

de auteursrechten. In plaats van ermee te stoppen werden de overtredingen uitgebreid. 

 

Op het tijdstip, waarop de raad zich genoodzaakt zag om er een rechtszaak van te maken, waren bijna alle boeken van 

Martinus gekopieerd en uitgegeven tegen prijzen, die oneerlijke concurrentie betekenden. Het werk van Martinus kon 

kosteloos van een webpagina gedownload worden, en “het manuscript van Thorell” – een vervalsing van een 

manuscript van Martinus – was uitgekomen in boekvorm en werd te koop aangeboden. 

 

Daarom een rechtszaak 

Aangezien Martinus de raad de verantwoordelijkheid heeft gegeven om op het werk te passen en het te beschermen 

tegen inbreuk op de auteursrechten, kon de raad niet langer passief toezien, dat de auteursrechten geschonden werden. 

In deze zaak is er sprake van een lange reeks van schendingen [18], die voorbeeld voor andere schendingen kunnen zijn, 

als het Martinus Instituut geen juridische stappen onderneemt.  

 

De auteursrechten 

De vier personen hebben erkend, dat het Martinus Instituut exclusief recht heeft het werk van Martinus’ openbaar te 

maken of te verveelvoudigen, maar dat ze het Instituut geen toestemming hebben gevraagd om het werk in 

verschillende vormen uit te geven.  

 

De verdediging van de veroordeelden  

De vier veroordeelden hebben zich verdedigd met de bewering, dat het Instituut de werken van Martinus verandert. Ze 

beweren, dat de eerste uitgaven van de boeken van Martinus een speciaal heilige status hebben, en dat ze genoodzaakt 

waren om een illegale kopie van de eerste uitgaven te maken, omdat het Instituut niet zelf de eerste uitgaven uitgaf. De 

veroordeelden beweren in verband hiermee, dat het Martinus Instituut de mensen verhindert hun godsdienst uit te 

oefenen, en dat het Instituut daarmee de mensenrechten schendt. De bewering dat de mensenrechten geschonden 

worden, wordt door de veroordeelden de reden voor hun handelswijze genoemd.  

 

Het Martinus Instituut publiceert het werk van Martinus in betrouwbare vorm en schendt de mensenrechten 

niet.  

Het Martinus Instituut verandert de inhoud van het werk van Martinus niet, maar publiceert het in betrouwbare vorm, 

met de oorspronkelijke woorden in de huidige spelling. Door de inhoud te vergelijken met de oorspronkelijke tekst van 

het door Martinus op de schrijfmachine getypte originele manuscript, worden vele zetfouten ontdekt en gecorrigeerd. 

Daarnaast worden druk- en spelfouten gecorrigeerd evenals enkele fouten, die betekenis hebben voor de inhoud, deze 

worden in de boeken aangegeven met een voetnoot. 

 

Martinus publiceerde zelf latere uitgaven dan de eerste uitgaven, die op die manier voor Martinus geen speciale status 

hadden. Bijvoorbeeld werd deel 6 van het Levensboek, in de tijd dat Martinus nog leefde, in twee uitgaven 

gepubliceerd, namelijk in 1952 en 1973. In deze tweede uitgave werden er door Martinus 97 correcties gedaan. 

 

Alleen het op de schrijfmachine getypte originele manuscript van Martinus heeft een speciale status voor het bewaren 

van het werk en als referentiekader voor nieuwe publicaties. 

 



Bij het opnieuw uitgeven van de boeken houdt het Instituut zich aan de schenkingsakte van Martinus, de wetten van het 

Instituut en de wet op de auteursrechten. 

 

De nieuwe uitgave van de zeven delen van het Levensboek in het Deens door het Instituut is de meest authentieke 

publicatie, omdat hierin de eigen correcties door Martinus uit de latere uitgaven zijn opgenomen en tegelijkertijd de 

talrijke zetfouten gecorrigeerd zijn. 

 

Het originele manuscript en de eerste uitgaven van het Levensboek zijn toegankelijk voor de geïnteresseerden, daar 

deze sinds 2009 op de website van het Instituut gepubliceerd zijn.  

 

Het Martinus Instituut verhindert daarmee de geïnteresseerden niet om toegang tot het werk te krijgen en men kan ook 

niet zeggen dat het de mensenrechten schendt. 

 

Het beheer van de auteursrechten van het Instituut en de rechten van de geïnteresseerden 

Volgens de wetten van het Martinus Instituut is het Instituut de soevereine beheerder van de auteursrechten van het 

werk van Martinus. Er zijn geen andere deelnemers wat betreft het beheer van deze auteursrechten. 

 

Zoals blijkt uit het vonnis, kunnen allen echter geheel vrij uitdrukking geven aan hun eigen visie op het werk, hieronder 

op de verschillende uitgaven. Ook kunnen zij hun kritiek op de wijze waarop het Instituut zijn verschillende taken, zoals 

het bewaren en uitgeven van het werk van Martinus, uitvoert, naar voren brengen. 

 

Allen hebben natuurlijk nog steeds het recht om het werk te bestuderen, lezingen en onderwijs over het werk te geven, 

workshops te houden, het gepubliceerde werk publiekelijk ten toon te stellen en zich op andere manieren te laten 

inspireren door de geestenwetenschap van Martinus. 

 

Het Martinus Instituut vraagt er alleen maar om, dat de auteursrechten van het Instituut gerespecteerd worden. 

 

 

De raad van het Martinus Instituut 

19. december 2014 

 

 

 

 

 

 


