L. Ron Hubbard woonde van 1959 tot 1966 in Saint Hill Manor, in het
Engelse graafschap Sussex. Saint Hill doet ook dienst als internationaal
opleidingscentrum en is één van de hoofdzetels van de Scientology kerk.
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L. Ron Hubbard,
de stichter
van Scientology
■

Als grondlegger van de Scientology godsdienst en enige auteur van de geschriften van de kerk wordt
L. Ron Hubbard gerespecteerd door scientologen uit de gehele wereld. Een opvolger heeft hij niet.
Hij wordt niet herdacht als iemand die geïdealiseerd of aanbeden moet worden, maar als een man die de
Scientology godsdienst heeft nagelaten die nog steeds voortleeft.
Enige kennis van zijn achtergrond dient ter illustratie van de manier waarop hij de waarheden
van de Scientology godsdienst ontdekte.

DE EERSTE JAREN

huisden de Hubbard’s dan ook naar Helena, in
de noordelijke staat Montana. Tijdens hun
verblijf aldaar raakte Hubbard bevriend met de
Blackfeet indianen, in het bijzonder met een
medicijnman die later de jonge Hubbard de eer
zou aandoen hem bloedbroeder te maken.
Toen zijn vader in 1927 werd overgeplaatst
naar de Amerikaanse marinebasis op het eiland
Guam, begon voor L. Ron Hubbard een periode

. Ron Hubbard werd geboren op 13
maart 1911 in Tilden, in de
Amerikaanse staat Nebraska, als
zoon van marineofficier Harry Ros
en zijn vrouw Ledora May Hubbard. Voor een
militair gezin was veel op reis zijn eerder regel
dan uitzondering en kort na zijn geboorte ver-
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van reizen die het grootste deel van de
daaropvolgende jaren zou beslaan. Hij voer
over het zuiden van de Stille Oceaan en de
Zuidchinese Zee en hij trok door China tot
aan de heuvels in het westen.
Later zou hij over zijn intense nieuwsgierigheid naar en zijn studie van de
Aziatische cultuur schrijven: “Mijn belangstelling lag voornamelijk op het gebied van
de godsdienst. Ik was gefascineerd door het
boeddhisme en het taoïsme”. Zijn interesse
ging gepaard met verbazing over het
menselijk lijden dat hij overal zag terwijl de
slachtoffers beweerden te geloven in deze
Oosterse godsdiensten. Hij kwam dan ook
spoedig tot de conclusie dat hij diepgaander
onderzoek moest doen om dit te kunnen
begrijpen.
Hij kwam terug naar de Verenigde
Staten waar hij zich liet inschrijven aan de
George Washington Universiteit om een
technische studie te gaan volgen. Als natuurlijk gevolg van de interesse die in Azië
was gewekt, begon hij met een zoektocht
naar wat hij toen noemde “de essentie van
het Leven”.
Daarom volgde hij één van de eerste
cursussen in de kernfysica die in Amerika
werd gegeven. Daar onderzocht hij de
mogelijkheid of leven kon worden verklaard aan de hand van kleine energiedeeltjes. Hij vroeg zich af: “Is het mogelijk dat we
met deze nieuwe tak van de natuurkunde de
levensenergie kunnen ontdekken?” Dit
opende de deur op een kier, maar het was dit
soort methodiek dat hem naar een volledig
wetenschappelijke benadering van spirituele vraagstukken leidde.
Na zijn werk aan de George
Washington Universiteit nam hij deel aan
internationale volkenkundige expedities
naar de Caribische Zee en vervolgens naar
Puerto Rico.

Na zijn terugkeer naar de Verenigde
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werd Hubbard benoemd tot luitenant in de
Amerikaanse marine en hij deed dienst op
de Stille Oceaan en de Atlantische
Oceaan. Begin 1945 werd hij gedeeltelijk
invalide en blind verklaard als gevolg van
respectievelijk heup- en rugletsel en verHubbards literaire loopbaan stelde hem in
wondingen aan de oogzenuw. Hij werd
staat zijn onderzoek voort te zetten naar wat
opgenomen in het Oak Knoll marinehospihij toen de “gemene deler van het leven”
taal in Oakland in California.
noemde. Aan het eind van de
Tijdens zijn verblijf aldaar
jaren dertig voerde hij experibegon Hubbard, in samenmenten uit op het gebied van
werking met anderen, zijn
cellulair geheugenbehoud en
eerste therapeutische techgeheugentransmissie naar latere
nieken te testen die hij in de
generaties. Hij kwam tot de ontNaarmate
loop van zijn onderzoek had
dekking dat een onbekende facontwikkeld. Hij koos hiervoor
Hubbards
tor in staat was het geheugen
van een enkele gebeurtenis vast onderzoek vorderde, ex-gedetineerden uit Japanse
interneringskampen, vooral zij
te leggen en van de ene cellulaire generatie naar de volgende vond hij steeds meer die een niet te verklaren
bewijs dat de mens onvermogen hadden eiwitten
over te brengen.
op te nemen, dit ondanks horeen geheel en al
moonbehandelingen.
Met
spiritueel wezen is. toepassing van een vroegere
MIJLPALEN
versie van Dianetics probeerde
Zijn bevindingen
In 1938 verscheen een
wezen op mogelijke Hubbard te bepalen of één of
andere vorm van ‘mentale
samenvatting van deze en
staten van zijn die blokkade’ een normaal herstel
andere bevindingen in zijn
veel verder reikten in de weg stond. Hij ontdekte
ongepubliceerde manuscript
dat het denken inderdaad de
‘Excalibur’. In dit werk stelde
dan eerder was
hormonale functie beïnvloedhij dat de dynamische impuls
vermoed - wat
de en niet, zoals toen algemeen
van het leven de drang is tot
werd
aangenomen,
het
volgde was het
voortbestaan. De reikwijdte van
omgekeerde.
Door
zelf
gebruik
‘Excalibur’ was immens groot.
fundament van
te maken van deze technieken,
Hubbard filosofeerde niet alleen
Scientology.
was Hubbard uiteindelijk in
over een definitieve vorm van
staat te herstellen van zijn vervoortbestaan van het leven,
wondingen.
maar ook over een methode om
Aan het eind van de oorlog
een oplossing te vinden voor
begon Hubbard met een intenalle levensproblemen. Hij
sief testprogramma en werkte
verkoos echter het werk niet te
hij voortdurend aan de verfijning van de
publiceren, omdat het geen bruikbare theraDianetics technieken. In wezen waren deze
pie bevatte.
Daarom zette hij zijn onderzoek in twee technieken gericht op wat hij als de enige
richtingen voort: het bevestigen van zijn the- bron van alle psychosomatische ziekten en
orie van voortbestaan als de enige dynamische mentale afwijkingen definieerde, oftewel wat
hij het reactieve verstand noemde.
impuls van het leven en het bepalen welk
interne mechanisme in het menselijk verstand
deze impuls in de weg staat.
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak,

Staten in 1933 begon Hubbard aan zijn
literaire carrière. Zijn werk besloeg alle
genres en tussen 1934 en 1950 zou hij
meer dan 200 romans, korte verhalen en
draaiboeken schrijven.
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onsterfelijke levenskracht, die hij uiteindelijk
thetan zou noemen, een potentieel almachtig
en onbegrensd wezen en in feite de levenskracht zelf.
Gezien het onderliggende godsdienstige
karakter van deze ontdekkingen, was het niet
vreemd dat degenen die Scientology
bestudeerden zich als leden van een nieuwe
godsdienst gingen beschouwen. Dientengevolge stichtten de scientologen in 1954 in
Los Angeles de eerste Scientology kerk.
Met het oprichten van Scientology nam
ook de invloed van het werk van Hubbard op
internationaal niveau toe. In het midden van
de jaren vijftig reisde hij regelmatig heen en
weer tussen Europa om lezingen te houden en
de Founding Church in Washington om
onderwijs te geven. Als hoofd van de kerk zag
hij ook toe op het leidinggeven van
Scientology over de hele wereld en schreef
hij beleidslijnen voor de organisatie die nog
steeds de grondslag vormen voor het bestuur
van de kerk.
In 1959 verhuisde Hubbard naar Saint
Hill Manor in het Engelse East Grinstead, in
het graafschap Sussex. Daar vestigde hij zich
en zette zijn onderzoek voort alsmede zijn
instructies en lezingen over de geest. Eén van
de belangrijkste ontwikkelingen in de jaren
zestig was de introductie van een serie lezingen, genaamd de ‘Saint Hill Special Briefing
Course’, een uiteenzetting van de ‘Brug naar
Totale Vrijheid’ en de geleidelijke stappen op
die brug die tot steeds hogere niveaus van
spirituele bewustwording leiden.
In 1967, nadat Hubbard zijn functie als
hoofd van het wereldomvattende netwerk van
Scientology kerken had neergelegd, ging hij
naar zee opdat hij zich ongestoord kon gaan
wijden aan zijn onderzoek naar de hoogste
niveaus van geestelijke verworvenheid die
Scientology kon bieden.
Aan boord van de 3200 ton metende
‘Apollo’ perfectioneerde Hubbard de lagere
niveaus van Scientology en ging hij verder
met zijn onderzoek hoe de hogere spirituele
niveaus te bereiken. Hij begon ook te zoeken
naar oplossingen voor de meest urgente
maatschappelijke problemen. In 1969 bijvoor-

De eerste samenvatting van Hubbards
bevindingen werd informeel aan vrienden
en collega’s gepresenteerd in de vorm van
een manuscript, getiteld ‘Dianetics: The
Original Thesis’. Er kwamen onmiddellijk
veel reacties en uiteindelijk haalde men
Hubbard ertoe over een volledig handboek
te schrijven over hoe Dianetics kon worden
toegepast. Onder de titel ‘Dianetics: The
Modern Science of Mental Health’
(Nederlandse titel ‘Dianetics: de nieuwe
wetenschap over geestelijke gezondheid’)
werd het boek op 9 mei 1950 uitgegeven.
Dianetics was meteen een succes en
L. Ron Hubbard kreeg voortdurend verzoeken om zelf instructie over de techniek
te geven. Spoedig daarna werden in de
Verenigde Staten zes ‘Dianetics Research
Foundations’
opgericht.
Naast het veelvuldig geven van instructies en lezingen, zette Hubbard zijn onderzoek voort en in 1951 schreef hij zijn
tweede boek over Dianetics: ‘Science of
Survival’. In dit boek beschrijft hij gedetailleerd over de samenhang tussen de fundamentele levenskracht - de geest - en het
stoffelijk universum. In ‘Science of
Survival’ wordt ook uitgelegd hoe deze
samenhang kan leiden tot ongewenste
blokkades van de geest en hoe deze hindernissen naar spirituele bevrijding kunnen worden overwonnen.

HET SPIRITUELE WEZEN
VAN DE MENS
Naarmate Hubbards onderzoek vorderde,
vond hij steeds meer bewijs dat de mens een
geheel en al spiritueel wezen is. Zijn bevindingen wezen ook op mogelijke staten van
zijn die veel verder reikten dan eerder was
vermoed.
Wat volgde was het fundament van alles
waar Scientology zich op richt - zoals
Hubbards definiëring van die ogenschijnlijk
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Scientology Kerk, in Clearwater in de staat
Florida. Omdat er een grote behoefte bestond
aan instructiefilms over de grondbeginselen
van Scientology, verhuisde hij naar het zuiden
van Californië, waar hij een groot aantal van
dit soort films over de godsdienst schreef en
produceerde.
In de jaren tachtig voltooide Hubbard zijn
onderzoek naar het toppunt van het
geestelijk vermogen van de mens. Na de
beëindiging van dit onderzoek, waarmee de
voltooiing van alle Scientology geschriften
een feit was en waaraan hij het grootste
gedeelte van zijn leven had besteed, nam
Hubbard op 24 januari 1986 afscheid van dit
leven.

beeld, viel het hem op dat drugsgebruik in verband stond met cultureel en geestelijk verval
en begon hij te werken aan wat uiteindelijk
het ‘Hubbard Drug Rehabilitation Program’
zou worden. En nadat hij had opgemerkt hoe
wijdverspreid het analfabetisme was en welk
verlies het falende onderwijssysteem voor de
samenleving veroorzaakte, begon hij onderwijsmethoden te ontwerpen voor buitenkerkelijk
gebruik. De ontdekkingen van Hubbard op
deze gebieden liggen ten grondslag aan veel
projecten die de verbetering van de gemeenschap beogen. Sindsdien houdt de kerk zich
daar intensief mee bezig.
Na zijn terugkeer in de Verenigde Staten
in 1975, wijdde Hubbard zijn energie aan het
oprichten van de “Flag Land Base” van de
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Ik wil graag anderen helpen en beschouw het als de grootste vreugde in mijn leven als ik zie dat iemand zich
bevrijdt van de schaduwen die zijn dagen zo donker maken - L. Ron Hubbard.

tatie, kunnen voorkomen dat zij verslaafd
werden. En letterlijk meer dan vijftig miljoen
mensen namen kennis van zijn niet-godsdienstige morele voorschrift.
Maar Hubbard was er niet op uit om
toegejuicht te worden of erkenning te krijgen,
maar wilde zijn doelstelling bereiken de mens
te helpen ‘een beter wezen te worden’ door
het stichten van de Scientology godsdienst.

Momenteel bestaan de Scientology
geschriften uit miljoenen woorden die zijn
opgetekend in boeken en lezingen van L. Ron
Hubbard. Totaal zijn er meer dan 120 miljoen
boeken van hem in omloop.
Hubbards nalatenschap strekt ook verder
dan Scientology. Zijn ontdekkingen op
onderwijskundig gebied hebben miljoenen
kinderen geholpen beter te leren lezen, schrijven en begrijpen. Honderdduizenden mannen en vrouwen hebben hun drugsverslaving
overwonnen of hebben, dank zij zijn ontdekkingen op het gebied van drugsrehabili-
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