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Ron Hubbard is in de hele
wereld bekend als de grond-
legger van de Scientology
religie. Als waarlijk interna-
tionale figuur, reikte hij 

naar mensen in alle landen en uit 
alle culturen met zijn filosofie, en
Scientology missies en kerken 
omvatten nu vijf continenten. 

Die internationale groei begon 
in een belangrijke tijd in L. Ron
Hubbard’s leven toen hij Europa als
zijn thuis beschouwde. Gedurende de
jaren ’50 reisde hij als voorhoede van
de Scientology beweging regelmatig
de Atlantische Oceaan over naar
Europa, om het continent te
doorkruisen, nieuwe centra te 
vestigen en lezingen te geven. 
Toen in 1959 de expansie in zowel
Europa als daarbuiten de vraag om
een werkelijk internationaal trainings-
en bestuurskundig centrum opriep,
kocht L. Ron. Hubbard het 
Zuid-Engelse landgoed Saint Hill. 
Het was van daaruit dat hij de
wereldwijde expansie van Scientology
dirigeerde en het Saint Hill College
opzette, dat geestelijke
studiecursussen aanbood. 

Vandaag de dag worden de
werken van L. Ron Hubbard in heel 
de wereld bestudeerd en toegepast –
een gigantische hoeveelheid kennis
die vervat is in meer dan 5.000
geschriften en 3.000 op band
opgenomen lezingen.

Over de gehele wereld stemde
men in met zijn ideeën, hetgeen blijkt
uit de duizenden onderscheidingen en
erkenningen van individuen en
maatschappelijke groepen alsmede 
de ongekende populariteit van zijn
werk onder mensen van allerlei 
pluimage. – Dat is slechts één bewijs
van de doelmatigheid van zijn tech-
nologie. Belangrijker is echter dat er
miljoenen mensen op de wereld zijn
die vinden dat ze geen betere vriend
hebben dan hem.

Hoewel hij lange tijd een gevierd
schrijver, auteur van romans en ont-
dekkingsreiziger was, was het de 
publicatie van Dianetics: de Leidraad
voor het Menselijk Verstand die als
eerste de wereldaandacht focuste op
L. Ron Hubbard, in 1950, waardoor
de aandacht van de wereld op hem
werd gevestigd. Dit boek, een keer-
punt in de geschiedenis, gaf voor het
eerst een bruikbare benadering voor
het oplossen van psychische proble-
men; voor het eerst was er hoop dat
er iets gedaan kon worden aan de
oorzaken van irrationeel gedrag zoals
oorlog, misdaad en geestesziekte.
Iedereen kan Dianetics gebruiken als
hulpmiddel om zichzelf en anderen te
verbeteren. Toen het boek dan ook
gepubliceerd werd, schreef Frederick
Schuman, politicoloog aan het nabij
Boston gelegen Amherst College in de
New York Times: “De geschiedenis is
een wedloop geworden tussen Dianetics
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In 1959 maakte L. Ron Hubbard 
van Saint Hill Manor in Sussex (boven)
zijn thuis. Hij voedde er zijn familie op,
startte lokale gemeenschapsverbete-
ringsinitiatieven, zette het Saint Hill
College op en leidde de internationale
expansie activiteiten van de 
Scientology religie.

Gefotografeerd door L. Ron Hubbard
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“L. Ron Hubbard
heeft echte,
positieve en

zonder twijfel
blijvende
bijdragen

geleverd.” 
– Peter Stoker, Directeur

National Drug Alliance
London

en een catastrofe. Dianetics zal winnen,
als er maar genoeg mensen tijdig de
uitdaging aangaan om het te begrijpen.”

Hoewel de meeste mensen met zo’n
prestatie tevreden geweest zouden zijn,
stopte L. Ron Hubbard niet bij
Dianetics. Zeker, hij had het raadsel van
het menselijke verstand opgelost, maar
er waren nog steeds onbeantwoorde
vragen over de aard van het menselijk
wezen, – onopgeloste puzzels over dat
lang nagespeurde “iets” dat we leven
noemen. En vanuit zijn systema-
tische en geheel wetenschappelijke
onderzoek naar dit probleem, ontstond
de toegepaste religieuze filosofie van
Scientology. Niet alleen bood
Scientology meer geluk en vaardighe-
den, maar ook oplossingen voor zulke
ogenschijnlijk hopeloze sociale proble-
men als drugsgebruik, moreel verval,
ongeletterdheid: altijd gaf Scientology
doelmatige en bruikbare oplossingen
zoals L. Ron Hubbard die had ontdekt.

Hoe L. Ron Hubbard precies ertoe
kwam om Dianetics en Scientology op
te richten is een lang verhaal en feitelijk
is het relaas over Dianetics en Scientology
reeds lang voor de publicatie van het
eerste boek van L. Ron Hubbard over
dit onderwerp begonnen. Zelfs in zijn

vroege jeugd was hij het voorbeeld 
van iemand met een zeldzaam gevoel
voor vastberadenheid en toewijding,
hetgeen hem, in combinatie met zijn
avontuurlijke geest, tot een levende 
legende maakte. Zijn levenslange zoek-
tocht naar oplossingen voor de toestand
waarin de mens verkeerde, was eveneens
avontuurlijk; want in tegenstelling tot
andere filosofen, die de gebeurtenissen
vanuit een ivoren toren aanschouwden,
wist hij dat om de medemens werkelijk
te begrijpen, hij deel moest zijn van het
leven. Men zou moeten omgaan met
allerlei soorten mensen. Men diende
alle hoeken en gaten van het bestaan te
onderzoeken. Naar alle maatstaven was
het een uitermate intensief en interes-
sant leven, maar de werkelijke waarde
ervan ligt in de erfenis die hij de men-
sheid heeft nagelaten. 

Hij zei het zelf het beste, toen 
hij schreef, “Ik heb heel de wereld
doortrokken om de mens te bestuderen
om hem te kunnen begrijpen en de
mens, niet mijn avonturen, is het 
belangrijkste .... Mijn intenties in het
leven omvatten niet het van mezelf 
een verhaal maken. Ik wilde 
enkel de mens leren kennen en 
hem begrijpen.”
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“Ik heb geen afgezonderd
leven geleefd en
veronachtzaam de wijze 
man die niet geleefd heeft
en de geleerde die niet
wenst te delen.

“Er zijn veel meer wijzere
mannen dan ik geweest,
maar veel minder hebben
zoveel weg afgelegd als ik.

“Ik heb het leven van
bovenaf en van onderaf
gezien. Ik weet hoe het eruit
ziet vanaf beide kanten. En
ik weet dat er wijsheid is en
dat er hoop is. “ 

–L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard in Parijs, 1953.
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“Van alle diverse
informatie die

belangrijk voor mij
geworden is ... werd de

basis ervan gelegd in de
padvinderij. Ik sta enorm

in het krijt bij een groot
aantal zeer fijne mannen

die tijd en aandacht
gaven aan een rusteloze,

onstuimige en actieve
jongen en puber, en ik
moet hun geduld vele

keren op de proef hebben
gesteld, maar heb dit

nooit van hen te 
horen gekregen.”
– L. Ron Hubbard

1911-1923
L. Ron Hubbard
De beginjaren

Ron Hubbard werd
geboren als zoon van
marine-officier Harry
Ross Hubbard en Ledora
May Hubbard in Tilden

in de staat Nebraska op 13 maart
1911. Op tweejarige leeftijd 
verhuisde hij met het gezin naar een
boerderij net buiten Kalispell, in de
staat Montana en vandaar naar
Helena, de hoofdstad van die staat.

Als jongen leerde hij veel 
over het overleven in het ruige Verre
Westen, zoals hij dat noemde, – “met
de hierbij horende onverschrokken
houding, rauwe humor, cowboy-
streken en laconieke instelling tegen-
over het ergste en het gevaarlijkste”.
Paardrijdend op driejarige leeftijd
stond hij al snel oog in oog met

dergelijke gevaren als het ontsnap-
pen van een troep coyotes, wijdbeens
gezeten op zijn merrie genaamd
Nancy Hanks.

De moeder van L. Ron Hubbardwas
voor die tijd een uitzondering. Omdat
ze een goede opleiding had genoten
door haar huwelijk met Rons vader
was ze prima geschikt om haar zoon
te onderwijzen. Onder haar leiding
kon Ron reeds op jeugdige leeftijd
lezen en schrijven, zodat hij al
spoedig zijn niet te verzadigen
nieuwsgierigheid naar het leven
bevredigde met het werk van
Shakespeare, de Griekse filosofen en
andere klassiekers.

Toen zijn vaders werk bij de
marine het noodzakelijk maakte 
dat het gezin Montana verliet voor

Een jonge Ron met zijn
vader, Harry Ross Hubbard,

aan het vissen op een van de
vele tochten vanuit hun huis

in Montana naar Harry Ross’
marinebasis in Californie.

L



een aantal reizen door het land, 
was Rons moeder voorhanden om
hem te helpen met inhalen van wat 
hij op school had gemist.

Het was ook tijdens deze eerste
jaren dat Ron voor het eerst kennis-
maakte met een andere cultuur,
namelijk die van de Blackfoot
(Zwartvoet) indianen. Die leefden 
toen in geïsoleerde nederzettingen
aan de rand van Helena. Zijn speciale
vriend was een oudere medicijnman,

beter bekend als “Old Tom”.
Omdat hij een unieke vriendschap

sloot met de gewoonlijk zwijgzame
Indiaan, werd Ron spoedig ingewijd 
in de verschillende geheimen van de
stam, de legenden, gewoonten en 
hun overlevingsmethoden in een ruige
omgeving. Op zesjarige leeftijd 
werd hij bloedbroeder van de
Blackfoot, een eer die maar 
weinig blanken te beurt valt. 

In het begin van 1923, toen 

Ron 12 jaar was, verhuisde het gezin
naar Seattle, in de staat Washington,
waar zijn vader werd gestationeerd 
op de plaatselijke marinebasis. 
Ron ging bij de padvinderij en 
bereikte in dat jaar trots de rang 
van padvinder Eerste Klas. Het jaar
daarop werd hij de jongste Adelaar 
die er ooit was geweest, zodat al 
in een vroeg stadium bleek dat 
hij niet van plan was een 
gewoon leven te leiden.
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Met elke overlevingsvaardigheid die
voorkwam in zijn padvindersboek
(onder) onder de knie, werd Ron op
dertien-jarige leeftijd Amerika’s jongste
Adelaar Padvinder.

*Adelaar Padvinder – hoogste onderscheiding in de Amerikaanse padvinderij.



an het einde van dat
jaar, reisde de jonge
Ron via het
Panamakanaal naar 
de Amerikaanse 

hoofdstad, waar hij een 
ontmoeting had met kapitein-
luitenant-ter-zee Joseph Thompson 
van de medische dienst van de
marine. Thompson was de eerste
officier die door de Amerikaanse
marine was uitgezonden om bij
Sigmund Freud te studeren en hij

nam het op zich om de hoofdzaken
van de Freudiaanse theorie aan zijn
jonge vriend over te dragen. “Door
deze vriendschap,” merkte Ron op,
“bezocht ik vele lezingen die werden
gegeven in marine hospitaals en
werd ik in het algemeen vertrouwd
met psycho-analyse zoals het uit
Oostenrijk geëxporteerd was door
Freud.” Hoewel Ron zeer geïnter-
esseerd was in de lessen van de
marineofficier, bleven er ook vele vra-
gen onbeantwoord. 
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De nieuwsgierige 12
jaar oude Ron kreeg

zijn eerste introductie
in de principes van

Freudiaanse psycho-
analyse via zijn

vriendschap met een
Amerikaanse Marine

Commandant
Thompson, die hij had

leren kennen aan boord
van een schip op een

reis eind 1923 naar
Washington, D.C.

1923-1929
Op het Onderzoekerspad
Reizen naar de Oriënt

A
Eind 1923 — Washington, D.C.



In 1927, op 16-jarige leeftijd,
maakte Ron de eerste van een 
aantal reizen over de Stille 
Oceaan naar Azië. Zowel alleen 
als in gezelschap van een officier 
die verbonden was aan het 
Engelse gezantschap, maakte 
hij van deze unieke gelegenheid
gebruik om de cultuur van het 
Verre Oosten te bestuderen. 
Onder degenen waar hij van leerde
en waar hij vriendschappelijke
relaties mee aanknoopte, was 

een zeer wijze Chinese magiër 
die de laatste was in de lijn 
van Chinese magiërs aan het 
hof van Kublai Khan.

Hoewel hij voornamelijk bekend
stond als kleinkunstenaar, was Old
Mayo goed onderlegd in China’s
oude wijsheid die van generatie 
op generatie was overgeleverd. 
Ron bracht vele avonden door in 
het gezelschap van dergelijke wijze
mannen en nam gretig hun 
woorden in zich op.

7

Op zestienjarige
leeftijd maakte de
jonge Ron de eerste
van diverse trips
over de Stille
Oceaan naar Azië,
waar hij aanvang
maakte met een
studie van de
cultuur in het Verre
Oosten.

Omdat hij klaslokalen te beperkend vond,
waagde Ron zich ver in het buitenland, en

reisde hij door de Oriënt aan boord van
schepen zoals de USS Henderson (onder).

Onder de vele foto’s die hij nam was die van
de intrigerende tempel van duizend

Boeddha’s (rechts) en Het Zomerpaleis 
van Keizerin Dowager Cixi (onder 

rechts), beide in Beijing.

Gefotografeerd door L. Ron Hubbard

Gefotografeerd door L. Ron Hubbard



Tijdens een van deze reizen 
kreeg Ron toegang tot de veelbe-
sproken, maar zelden aanschouwde,
Boeddhistische lamakloosters in 
de westelijke heuvels van China.
Voor zowel plaatselijke boeren als
bezoekende vreemdelingen zijn deze
tempels normaliter niet toegankelijk.

Ron vertelde over wonderlijke
zaken, zoals zijn observatie van 
monniken die weken achtereen
mediteerden en zich verdiepten 

in hogere waarheden. Opnieuw
besteedde hij dus veel van zijn 
tijd aan onderzoek en het stellen 
van vragen en het zoeken van ant-
woorden op het vraagstuk “mens”. 

Buiten de kloostermuren onder-
zocht hij nauwkeurig de omringende
cultuur. Naast de tijd die hij door-
bracht bij de plaatselijke Tartaarse
stammen, vertoefde hij tevens bij
rondzwervende roversgroepen die
oorspronkelijk uit Mongolië kwamen.
Verder reisde hij op en neer langs de
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Tijdens een van deze
reizen kreeg Ron

toegang tot de
veelbesproken, maar
zelden aanschouwde,

Boeddhistische
lamakloosters in de

westelijke heuvels van
China. Zijn tijd die hij

doorbracht in het
gezelschap van

monniken en Chinese
ouderen bleek een

ervaring van
onschatbare waarde

voor zijn speurtocht om
de antwoorden voor 

het menselijke 
dilemma te vinden.

Ron’s eerste Stille Oceaan overtochten
brachten hem naar de jungles van Guam,
de kustlijnen van China en de Heuvels van
de Himalayas. Op 17-jarige leeftijd, legde
hij zeven bochten van de Chinese Muur
vast op een zeldzame foto (onder) die hij
nam nabij de Nan-k’ou Pas, ten westen
van Beijing. Zijn Aziatische foto’s werden
gekocht door het internationale fotografie
handelshuis, Underwood & Underwood, 
en door National Geographic.1928 — Guam

1928 — Guam; Gefotografeerd door L. Ron Hubbard

Gefotografeerd door L. Ron Hubbard



Tijdens het zoeken naar
de antwoorden op deze
vragen, had Ron, op
zijn 19e en ver voor 
de komst van de
commerciële
luchtvaart of
straalvliegtuigen,
meer dan een kwart
miljoen kilometer
afgelegd, daarbij
inbegrepen niet alleen
reizen naar China,
maar ook Japan,
Guam, de Filippijnen
en andere interessante
plaatsen.
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Chinese kust en deed hij onderzoek
in dorpen en steden, zodat hij 
de structuur van het land grondig
kon doorvorsen. 

En overal waar hij kwam, was
één vraag de belangrijkste voor 
hem: “Waarom?” Waarom zoveel
menselijk lijden en zoveel ellende?
Waarom was de mens, met alle oude
wijsheden en kennis die in geleerde
teksten en tempels waren opgesla-
gen, niet in staat om zulke 
fundamentele problemen als 
oorlog, krankzinnigheid en misère 
op te lossen? 

Tijdens het nastreven van de
antwoorden op deze vragen, had
Ron, op zijn 19e en ver voor de
komst van de commerciële luchtvaart
of straalvliegtuigen, meer dan een
kwart miljoen kilometer afgelegd,
daarbij inbegrepen niet alleen reizen
naar China, maar ook Japan, Guam,
de Filippijnen en andere plaatsen in
het oosten van Azië. In feite was de
wereld zelf zijn klaslokaal geworden
en hij studeerde daar erg hard in.
Wat hij zag en leerde legde hij vast 
in zijn altijd aanwezige dagboek, 
dat hij zorgvuldig bewaarde om 
later te kunnen raadplegen.

Overal waar hij kwam, nam hij 
de tijd om anderen te helpen en din-
gen te leren. Bijvoorbeeld, op een
afgelegen eiland in de Stille Oceaan
toonde hij de doodsbange bevolking
aan dat het grommen van een 
boze geest in een vermeende 

spookgrot, niets anders was dan 
het stromen van ondergronds water. 

Op de eilanden van de Stille
Oceaan zette Ron zijn onderzoek
voort door zich diep in het oerwoud
van Guam te wagen waar hij een
oude begraafplaats vond, een plek
die geheel in het teken stond van 
de traditie van heldhaftige krijgers 
en koningen. Hoewel zijn plaatselijke
vrienden zich bezorgd over hem
maakten, deed hij onderzoek in dit
heilige gebied; de drang om meer 
te weten te komen was immers 
altijd aanwezig.

Dit verblijf in Azië en op de 
eilanden in de Stille Oceaan hadden
op Ron een diepgaand effect, waar-
door hij een subjectief begrip kreeg
van een Oosterse filosofie die zelfs
ouder was dan die van de Grieken. 

Ondanks alle wonderen van deze
landen en alle eerbied voor degenen
die hij had ontmoet, zag hij nog
steeds veel waarover hij zich zorgen
maakte: Chinese bedelaars die 
bereid waren te sterven op open
graven in wat toen Peking heette,
kinderen die minder waren dan 
vodden, wijdverspreide onwetendheid
en wanhoop. Tenslotte kwam hij 
tot de onvermijdelijke conclusie dat
ondanks de wijsheden van de 
oude geschriften, het Oosten niet 
de antwoorden had op de menselijke
ellende. Dat was duidelijk te zien 
in de aftakeling en het leed van 
het volk.

Ron in de Verboden Stad (Beijing,
1928) voordat hij terugkeerde naar
Washington om zijn formele onder-

wijs voort te zetten.
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oen Ron in 1929 terug-
keerde naar de Verenigde
Staten, hervatte hij zijn
studie. Na de Swavely
Prep School in Manassas

in de staat Virginia te hebben bezocht,
slaagde hij aan de Woodward School
for Boys in Washington, D.C.

Hij schreef zich in voor de George
Washington Universiteit. Zijn studierich-
ting had waarschijnlijk volkenkunde
moeten zijn, omdat hij reeds deskundig

was op het gebied van veel verschil-
lende culturen, van de Filippijnse 
pygmeeën en de Kayan sjamanen 
van Borneo tot de Chamorros van
Guam. Maar gelukkig zorgden het
noodlot en zijn vader ervoor dat hij
wiskunde en techniek ging studeren.
Met zijn kennis van vele culturen en zijn
groeiend bewustzijn van de problemen
van de mens, zou zijn achtergrond in
techniek en wiskunde hem goed kunnen
helpen bij het uitvoeren van een weten-

schappelijke benadering tot het
oplossen van de raadsels van het
bestaan en het geestelijke potentieel
van de mens.

Hij theoretiseerde dat misschien 
de wereld van subatomaire deeltjes
een aanwijzing kon geven van het
menselijk denken en hij begon een
van de eerste cursussen kernfysica die
in de VS werden gegeven te volgen.
Bovendien maakte hij zich zorgen over
de veiligheid van de wereld.

1930-1931
Het onderzoeken van de
raadselen van het bestaan
De universiteitsjaren

T
L. Ron Hubbard (bovenste rij, tweede van rechts) met studentenverenging broeders op George Washington Universiteit



Hij zag in dat de mens, om het atoom
op een verstandige manier voor een
positief gebruik aan te wenden, eerst
zichzelf goed zou moeten kunnen
hanteren. Zijn doelstelling was om alle
kennis bijeen te voegen en het resultaat
te testen op waarneembaarheid,
werkzaamheid en of het werkelijk een
bijdrage kon leveren aan het oplossen
van de problemen van de mens. En om
dat te bereiken, stelde hij zich tot doel
om precies vast te stellen hoe het 
verstand functioneerde.

In een van zijn eerste experimenten
over dit onderwerp, maakte hij gebruik
van een apparaat dat geluidsgolven
meet en dat de “Koenig fotometer”
wordt genoemd. Voor dit apparaat
lazen twee studenten gedichten op in
totaal verschillende talen – Japans en
Engels. – Ron ontdekte dat het
apparaat de gesproken tekst als poëzie
identificeerde, ongeacht de taal waarin
werd gesproken. Wanneer een haiku in
het oorspronkelijke Japans werd
gelezen, waren de golflengten van de
fotometer hetzelfde als bij het lezen van
een gedicht in het Engels.

Hij concludeerde dat hier het
wetenschappelijke bewijs was geleverd
dat mensen niet zoveel van elkaar 
verschilden als men werd geacht te
geloven, en dat er wel degelijk
overeenkomsten waren en dat ieder
verstand in feite op dezelfde manier

reageert op dezelfde prikkels.
Ron redeneerde dat de vragen die

uit zijn experimenten voortvloeiden het
best beantwoord konden worden door
degenen die betaald worden om alles
over het verstand te weten. Dus bracht
hij zijn ontdekkingen naar de vakgroep
psychologie. Maar in plaats van
antwoorden te krijgen, merkte hij dat
de psychologen van de George
Washington Universiteit de resultaten
niet begrepen. Nog belangrijker 
was dat ze in dat soort zaken zelfs 
niet geïnteresseerd waren.

Stomverbaasd kwam hij al snel 
tot het besef dat niemand wist hoe 
het verstand werkte. En verder was 
er niemand op het terrein van de 
psychologie of psychiatrie die daar
spoedig achter zou komen.

Niet alleen waren er geen ant-
woorden in het Oosten, ook was er
niets te vinden in het Westen. 

Om het heel plompverloren te
stellen, zei hij, “was het duidelijk dat 
ik te maken had met en leefde in een
cultuur die minder van het verstand af
wist dan de primitiefste stam waarmee
ik ooit in contact was gekomen.
Omdat ik ook wist dat mensen in 
het Oosten niet in staat waren zo
grondig en voorspelbaar in de raadsels
van het verstand te reiken als ik
meende te mogen verwachten, wist ik
dat ik veel onderzoek moest doen.”

11

Terwijl hij op de
George Washington
Universiteit zat, ging
Ron op een
persoonlijke
zoektocht naar
antwoorden op de
vragen over het
spirituele vermogen
van de mens en 
het bestaan.

Naast een studie in een van
Amerika’s eerste kernfysica pro-

gramma’s aan de George
Washington Universiteit, schreef
Ron voor De University Hatchet,

schreef hij radio drama’s, voerde hij
ballades op en deed verslag voor de

Washington Herald.
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“L. Ron Hubbard hoeft geen
introductie. Gezien de brieven

die jullie [lezers] insturen, 
zijn zijn verhalen een van 

de meest populaire die we
hebben gepubliceerd.”

– Editor,
Thrilling Adventures 

magazine, 1934

“Vanaf het moment dat zijn
verhalen in de kiosken
verschenen zijn ze deel

geworden van het culturele
erfgoed van elke fan.”

– Frederik Pohl,
Beroemd auteur

adat hij had besloten dat
een formele studie hem
niets meer te bieden had,
verliet L. Ron Hubbard in
het midden van de crisis-

jaren de universiteit om wederom zijn
speurtocht naar het leven voort te
zetten. Over die periode zegt hij: Met
het schrijven financierde ik mijn onder-
zoek, waaronder expedities die werden
ondernomen om primitieve volkeren te
bestuderen, zodat ik een gemeenschap-
pelijke noemer voor het bestaan kon
vinden die bruikbaar was. 

Hij leidde twee expedities, de
Caribbean Motion Picture Expedition,
een reis van twee en een halve maand
over 8.000 kilometer aan boord van
een viermaster, de schoener Doris
Hamlin, en de West Indies Mineralogical
Expedition, die het eerste Amerikaanse
onderzoek naar mineralen voltooide op
het eiland Puerto Rico. Bij zijn terugkeer
in de Verenigde Staten bleek dat subsi-
dies voor wetenschappelijk onderzoek
nauwelijks te krijgen waren en hij begon
een zeer voorspoedige carrière als schrij-
ver. Zijn onderzoek kon hij financieren
dankzij het feit dat hij een van de meest
populaire schrijvers werd van de jaren ’30.

In oktober 1934 schreef de redac-
teur van het tijdschrift Thrilling
Adventures, “L. Ron Hubbard heeft
geen nadere kennismaking nodig. Uit
de brieven die u stuurt blijkt dat zijn ver-
halen tot de meest populaire behoren
die we ooit hebben gepubliceerd.
Enkelen onder u hebben zich ook

afgevraagd hoe hij aan die kleurrijke
schakeringen komt die altijd zijn exotische
verhalen kenmerken. Het antwoord is:
hij is daar geweest, broeders. Hij is er
geweest, hij heeft ’t gezien en hij heeft
’t gedaan. En van alle drie meer 
dan genoeg.”

Maar terwijl hij bleef schrijven voor
zijn New Yorkse redacteuren – en sce-
nario’s maakte voor Hollywood, zoals
Secret of Treasure Island – ging hij 
voort met zijn noodzakelijk onderzoek
over de mens. 

L Ron Hubbard was op zoek naar
een principe dat zou leiden tot de inte-
gratie van kennis en dat de betekenis
van het leven zou verklaren. Dit hadden
andere filosofen in het verleden met 
wisselend succes geprobeerd. In feite
hadden veel westerse filosofen het idee
laten varen dat verschillende volkeren 
iets gemeenschappelijks hadden en ze
stelden zelfs geen vragen meer over de
levenskracht of de zin van het leven. De
mens was gewoon een dier geworden,
louter vlees en botten.

Toch zag L. Ron Hubbard de mens in
een heel ander licht. Hoewel hij er nog
geen naam voor had, was hij er zeker van
dat het leven meer was dan een
willekeurige reeks scheikundige reacties
en dat er een of ander soort intelligente
drijfveer aan onze daden ten grondslag
lag. Nadat hij de enorme hoeveelheid
gegevens verzameld tijdens zijn reizen,
onderzoek en experimenten had geordend,
begaf hij zich op een nieuw experimenteel
pad, nu om vast te stellen hoe cellen

N

1932-1938 
Onderzoek & openbaringen
Expedities en literaire roem



functioneerden. Na een reeks uitgebreide
experimenten in het begin van 1938,
volgde een belangrijke doorbraak: – hij
identificeerde de gemeenschappelijke
noemer van het bestaan: BESTA VOORT.

Dat de mens aan het voortbestaan
was, was geen nieuw idee. Maar 
wel dat dit de enige fundamentele
gemeenschappelijke noemer was.

De overheersende theorie van die
tijd luidde dat het leven een toevallige
kettingreactie was in een zee van
ammoniak. L. Ron Hubbard weerlegde

deze materialistische opvatting en hij
legde de basis voor al zijn latere werk.
Deze resultaten werden verzameld in 
het filosofische manuscript Excalibur,
dat hij schreef in de eerste weken 
van 1938.

Terugkijkend op het schrijven 
van “Excalibur”, het eerste van 
vele manuscripten over het 
thema “leven”, merkt hij op: 
“Ik begon dat geheim verwoed 
uit te werken en toen ik 10.000 
woorden had geschreven, stond 
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het me nog beter voor ogen. 
Ik gooide die 10.000 woorden 
weg en begon opnieuw te schrijven”.

De reacties van degenen die 
het manuscript hadden gelezen,
waren opzienbarend, en verschillende
uitgevers probeerden hem te over-
halen het uit te geven. Hij weigerde.
“Excalibur bevatte geen enkele thera-
pie maar was eenvoudigweg een ver-
handeling over de bestanddelen van
het leven. Ik besloot verder te gaan”,
voegde hij eraan toe.

“Ergens wist Ron
dingen die vijf-en-
twintig jarigen niet
behoorden te weten —
hoe mensen dachten,
wat hen aan het hart
lag en de doelen
waarvoor ze vochten.
En hij doorzag de
momenten waarop je
klop moest krijgen om
uiteindelijk aan het
einde te overwinnen.”
– Richard Kyle Editor, 

Argosy magazine

In de jaren ’30 schreef hij als pro-
ductief schrijver voor meer dan 30
verschillende uitgaven, waaronder
voor Hollywood, zoals Secret of
Treasure Island, en zocht 
L. Ron Hubbard oo naar en 
identificeerde de enige, basale
gemene deler van het bestaan:
BESTA VOORT.
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“Om het leven te
kennen moet je er

onderdeel van zijn, je
moet er naartoe gaan

en kijken. Je moet in elk
hoekje en gaatje van het

bestaan kruipen, en je
moet omgaan met

allerlei soorten en types
mensen voordat je

uiteindelijk kunt bepalen
wat de mens is.” 
– L. Ron Hubbard

on ging verder met het
financieren van zijn onder-
zoek door middel van zijn
verhalen, die steeds 

populairder werden. Zijn boeken 
en verhalen omvatten ieder genre, 
van avontuur en reizen tot mysterie,
western, romantiek, science fiction 
en fantasie. Hij schreef niet over
machines en robots maar over echte
mensen en echte avonturen, hij stond
aan de wieg van een heel nieuw tijd-
perk van science-fiction verhalen 

als een van de bedenkers van wat 
bekend zou worden als de “Gouden
Eeuw van science-fiction”.

Ook zijn expedities gingen door. 
Hij werd verkozen tot lid van de gezag-
hebbende Explorers Club in New York 
en in mei 1940 kreeg hij ter ere van de
Alaska Radio Experimental Expedition
de vlag onder zijn hoede, een eerbetoon
op het terrein van expedities. Deze
expeditie droeg veel bij aan de
codificatie van de kustkaarten 
van British Columbia en Alaska. 

Ook gaf de expeditie, zoals L. Ron.
Hubbard zelf opmerkte, een kans 
om de mythologische cyclussen te
onderzoeken van de Tlingit, de Haida,
en de Aleoeten-indianen van Alaska. 

In december 1940 behaalde L. Ron
Hubbard zijn “Licentie tot het Besturen
van Stoom- en Motorvaartuigen” van het
Amerikaanse ministerie van handel. Drie
maanden later kreeg hij een tweede 
certificaat als bewijs voor zijn maritieme
vaardigheden, “Licentie tot het Besturen
van Zeilvaartuigen, Enige Oceaan”.

1939-1944
Ontdekkingsreiziger en 

Verder onderzoek; oorlogs 

R
1940 — British Columbia kust, richting Alaska

meester marinier

onderbreking



Naast dit alles ging Ron echter door
met zijn zoektocht naar het antwoord op
het raadsel “mens”. Zijn geschriften en
ontdekkingen hadden tot doel zijn onder-
zoek te financieren en zijn kennis van de
wereld en het leven uit te breiden.

Toen brak de oorlog uit. 
Toen de Verenigde Staten op het

strijdtoneel van de Tweede Wereld-
oorlog verscheen, werd L. Ron Hubbard
aangesteld als luitenant (“junior grade”)
bij de Amerikaanse marine. Hij diende
als commandant van een korvet. Hij

was getuige van oorlogshandelingen in
de Atlantische en Stille Oceaan. In de
ogen van degenen die onder hem dien-
den, onderscheidde hij zich op onverval-
ste wijze. Toch was het geen man die
van oorlog hield, en na genoeg dood en
verderf te hebben aanschouwd voor een
heel leven en de effecten van dat bloed-
vergieten op iemands geestelijke
gezondheid nam hij zichzelf heilig voor
om zijn pogingen te verdubbelen  om
van deze wereld een betere te maken.
Met hetzelfde gevoel van medeleven

deed hij alles wat hij kon om zijn
bemanningsleden te beschermen, 
hetgeen een van hen aanzette 
om te schrijven:

“Ik heb het gevoel dat ik u enorm
veel dank ben verschuldigd. Ten eerste
omdat ik u heb leren kennen. Ten tweede
omdat u op mij bent overgekomen 
met alle eigenschappen van een 
voorbeeldige marineofficier. Ik kan 
voor mezelf zien dat u een officier en
een heer was, lang voordat het 
Congres dat besloot.”
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“L. Ron Hubbard
is een man wiens
bijdragen
onmogelijk te
overschatten
zijn.”

— Pavel Popovich,
Kosmonaut Rusland

De Explorers Club (rechts), gezeteld in
New York, bood ondersteuning aan
een aantal van de meest gewaagde

expedities van de 20e eeuw,
waaronder L. Ron Hubbard’s 2.000-mijl
lange reis in 1940 om de verraderlijke

kuststromen voor de kust van 
Brits Columbia en Alaska opnieuw 

in kaart te brengen.



“Het belangrijkste
waarmee ik L. Ron
Hubbard zou willen

identificeren is de
bekwaamheid van

individuen om te leren
een beter leven te leiden
en bij te dragen om van

de Aarde een betere,
gezondere plek te

maken. “

– Irving Sarnoff, President
Vrienden van de 

Verenigde Naties

n 1945 werd L. Ron Hubbard
opgenomen in het Oak Knoll
marinehospitaal in Oakland, in de
staat Californië. Hij was gedeeltelijk
blind door verwondingen aan zijn

oogzenuwen en verlamd als gevolg van
heup- en rugletsel. Onder de 5.000
patiënten in het ziekenhuis waren
honderden Amerikaanse voormalige
gevangenen die bevrijd waren uit 
Japanse kampen op eilanden in het
zuiden van de Stille Oceaan. Als gevolg
van ondervoeding en andere oorzaken
verkeerden velen in een ernstige
toestand, niet in staat om eiwitten 
op te nemen. 

In een poging dit probleem te
verhelpen, dienden marineartsen
testosteron toe, een mannelijk
hormoon. Deze medische behandeling
gaf echter niet bij alle patiënten het
gewenste resultaat en L. Ron Hubbard
maakte van de gelegenheid gebruik
door niet alleen zijn collega’s te helpen,
maar een theorie die hij had
ontwikkeld, in de praktijk te toetsen.

“Alles wat ik probeerde vast te
stellen”, schreef hij, “was of het verstand
al dan niet het lichaam stuurt of
andersom. Als bij sommige patiënten de
hormonen niet werken en bij anderen
wel, dan kan er een psychische reden
zijn. Als de patiënten bij wie het niet
werkte een ernstige psychische blokkade
hadden, dan was het duidelijk dat ze niet
beter konden worden, ongeacht de
hoeveelheid toegediende hormonen of
ondergane medische behandeling. Als

het verstand in staat was zoveel
belemmeringen aan het lichaam op te
leggen, dan was het onjuist dat de
structuur de functie stuurde zoals
gewoonlijk werd aangenomen. Dat wilde
ik bewijzen. Ik was niet geïnteresseerd in
de hormonenleer, maar in het
beantwoorden van de vraag of de functie
al dan niet de structuur stuurde of de
structuur de functie.”

In geval na geval vond hij, dat door
het gebruik van de technieken die hij
had ontwikkeld, patiënten die voordien
geen baat hadden bij medische
behandelingen, daar wel gunstig op
reageerden als de mentale blokkades
eenmaal waren verwijderd.

Functie stuurde dus werkelijk
structuur. Zoals Ron dat toen opmerkte:
“Het denken is de baas”.

Dit was een revolutionair idee, in
strijd met de misvattingen die de
Oosterse filosofie en de wetenschap
eeuwenlang hadden gekweld.

Na de oorlog begon L. Ron Hubbard
onmiddellijk met het verder testen van de
bruikbaarheid van zijn doorbraken. Dit
was een intensief onderzoek.
Proefpersonen selecteerde hij uit alle
lagen van de bevolking; – in Hollywood,
waar hij samenwerkte met acteurs en
schrijvers; in Savannah, in de staat
Georgia, waar hij hulp verleende aan
ernstig gestoorde patiënten in een
psychiatrisch ziekenhuis; en in
Washington, New York, New Jersey,
Pasadena, Los Angeles en Seattle. Voor
1950 hielp hij in totaal 400 personen, en

1945-1949 
De Ontwikkeling 
van een Wetenschap 
over het Verstand

I

1945 – Oak Knoll Marine Hospitaal

16



“Alles wat ik
probeerde vast te
stellen was of het
verstand al dan niet
het lichaam stuurt of
het lichaam het
verstand stuurt,” zei
L. Ron Hubbard
over zijn na-oorlogse
onderzoek. Zijn
conclusie: “Het
denken is de baas.”
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Tijdens het toepassen van de basis
principes van Dianetics die hij
ontwikkelde in de jaren na de
oorlog, hielp L. Ron Hubbard 
niet alleen andere gewonde
oorlogsveteranen, maar was hij
rond 1949 ook hersteld van zijn
eigen gevechtsverwondingen – 
en publiceerde hij zijn
oorspronkelijke thesis 
over Dianetics.

met opzienbarende resultaten. En hij
gebruikte dezelfde procedures om
blessures en verwondingen te genezen
die hij zelf had opgelopen en waarvan
hij in 1949 volledig hersteld was.

Na zijn terugkeer in Washington, vatte
Ron zijn zestien jaar onderzoek naar de
mens samen in het manuscript Dianetics:
De Oorspronkelijke Thesis (tegenwoordig:
De Dynamische Krachten van het Leven),
tegenwoordig gepubliceerd onder de
naam De dynamische krachten van het
leven, waarin hij de principes schetst die
hij gebruikte. Hij bood het manuscript niet

aan ter publicatie. Hij gaf een paar
kopieën aan vrienden, die prompt zelf
kopieën maakten en die weer
doorstuurden naar hun vrienden,
enzovoorts. Op deze manier ging
Dianetics van hand tot hand en het werd
bekend over de hele wereld. Er werd
gezegd dat hij een revolutionaire
doorbraak had gemaakt. 

L. Ron Hubbard had de bron
gevonden van menselijke aberratie 
en hij had een techniek voor het
verstand ontwikkeld die werkte.
Dianetics was geboren.

Kort daarna, bood hij – in de
hoop zijn ontdekkingen beschikbaar
te stellen aan het grote publiek, en
op aandringen van degenen die
destijds met hem samenwerkten –
zijn resultaten aan aan de
American Medical Association 
en de American Psychiatric
Association. De reactie was zeer
verhelderend. Niet alleen toonde 
de reguliere gezondheidszorg geen
enkele belangstelling voor zijn werk,
men weigerde zelfs de resultaten
nader te onderzoeken.



rienden en medewerkers 
van L. Ron Hubbard waren
onthutst door de reacties 
uit de bolwerken der
geneeskunde. Enerzijds

waren er honderden gevallen van 
enthousiaste getuigenissen van hen 
die Dianetics hadden bestudeerd en
toegepast en duizenden brieven van
mensen die er meer van wilden weten.
Anderzijds waren er de paar 
“deskundigen” die hun toevlucht 
hadden gezocht tot 220 volt elektriciteit
om daarmee psychische problemen op
te lossen, die nooit Dianetics hadden

bestudeerd maar er desondanks niets
van wilden weten.

En zo werd de beslissing genomen.
L. Ron Hubbard zou zich rechtstreeks
tot het publiek richten met een hand-
boek, waarin hij zijn ontdekkingen en
de technieken die hij had ontwikkeld
uiteen zou zetten. Nooit eerder was 
er zo’n tekst over het verstand geweest,
een werk dat speciaal geschreven was
voor de gewone man. 

“In april komt er iets nieuws en dat
heet Dianetics, schreef columnist Walter
Winchell op 31 januari 1950. Een
nieuwe wetenschap over het menselijk

verstand die net zo solide is als de 
natuurwetenschappen. Zoals het zich
laat aanzien is het voor de mensheid
net zo revolutionair als de ontdekking
en het gebruik van vuur door de 
eerste holbewoners.”

Winchell’s voorspelling bleek juist.
De oorspronkelijke Amerikaanse

versie van Dianetics: De leidraad 
voor het menselijk verstand verscheen
op 9 mei 1950. De reacties waren
direct al overweldigend. Van de ene
op de andere dag werd het boek 
een bestseller, en bij de uitgever
stroomden 25.000 brieven en
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“De impact van
Dianetics betekent dat

de wereld nooit meer
hetzelfde zal zijn. De

geschiedenis is een race
tussen Dianetics en

catastrofe geworden.
Dianetics zal winnen

tegen de tijd dat genoeg
mensen worden

geprikkeld om het 
te begrijpen.” 

– Frederick L. Schuman 
Professor, Williams College, VS

1950
Het boek dat een

Dianetics: De Leidraad voor

Auteur met eerste editie

V

het Menselijk Verstand

beweging startte
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telegrammen binnen met felicitaties,
niet alleen uit de Verenigde Staten,
maar eveneens uit Canada, het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk,
Duitsland, Italië en Japan. Het boek
kwam op de New York Bestseller lijst,
waar het week na week en maand
na maand in bleef staan. Dianetics
werd vervolgens in het buitenland
gepubliceerd, allereerst in het
Verenigd Koninkrijk en Italië – en het
leven van L. Ron Hubbard en, zoals
we zullen zien, dat van miljoenen
anderen zou daardoor voor altijd
veranderen.

De leidraad voor het menselijk
verstand gezondheid heeft voor de
mensheid een nieuw tijdperk van hoop
ingeluid en hiermee een nieuwe fase 
in het leven van L. Ron Hubbard. De
eerste aanwijzing dat hij een bekende
persoonlijkheid zou worden, kwam
onmiddellijk na publicatie van Dianetics.
Weliswaar had L. Ron Hubbard 
aanvankelijk na voltooiing van zijn
boek een expeditie gepland, maar de
reacties op zijn werk waren zo
overweldigend dat hij zijn plannen
moest veranderen. Dus in plaats van de
eilanden in de omgeving van

Dianetics Van de ene op
de andere dag werd het
boek een nationale
bestseller en bij de
uitgever stroomden
25.000 brieven en
gelukstelegrammen
binnen. Het boek kwam
op de bestsellerlijst van
de New York Times waar
het week na week en
maand na maand op
bleef staan. Het leven
van L. Ron Hubbard en,
zoals we zullen zien, dat
van miljoenen anderen, 
zou daardoor voor altijd
veranderen.

Griekenland te gaan verkennen,
gaf hij al spoedig lezingen 
over Dianetics in overvolle 
zalen door het hele land. 
In die tijd werd ook de eerste
Hubbard Dianetics Research
Foundation (Hubbard Dianetics
stichting voor onderzoek)
opgericht in Elizabeth, in 
de staat New Jersey, waar 
de mensen in drommen 
naartoe stroomden om de 
nieuwe technieken te leren 
en meer over dit onderwerp 
te weten te komen.

van Dianetics techniekena

Dianetics veroverde de VS 
in 1950 als een wervelwind –
getuige de volle zalen bij
lezingen, de nationale
krantenkoppen en top 
bestseller lijsten.

Een demonstratie in de begintijd door L. Ron Hubbard 
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“Scientology heeft
het doel van religie

zoals dat wordt
uiteengezet door

heel de geschreven
geschiedenis van

de mensheid heen,
het bevrijden van

de ziel door middel
van wijsheid.” 

– L. Ron Hubbard

on ging door met zijn
onderzoek en in maart
1951 voltooide hij zijn 
volgende boek, de
Wetenschap van het

Voortbestaan. In dit 500 pagina’s 
tellende werk gaat hij verder met zijn
onderzoek naar de aard van het
denken en het leven. Hij presenteert
de lezers nieuwe methoden om
menselijk gedrag te begrijpen en te
voorspellen. Centraal in het boek
staat een schema, de Hubbard tabel

voor de evaluatie van de mens, die
exact de verschillende emotionele
gemoedstoestanden van het individu
aangeeft en nauwkeurige procedures
aanreikt om iemand naar het hoogste
niveau te brengen en bijgevolg naar
een staat van optimaal voortbestaan.

In 1951 schreef hij in totaal 6
boeken, terwijl hij zijn onderzoek
voortzette en de technologie van
Dianetics, waarmee hij de problemen
van het menselijk verstand had
opgelost, perfectioneerde. Maar er

1951-1966
 De oprichting van de 

Herontdekking van de

R

menselike ziel

Scientology religie
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bleven nog veel vragen onbeantwoord,
vragen waarover de mens zich sinds
het begin van de geschreven
geschiedenis het hoofd had gebro-
ken. “Hoe verder men met het onder-
zoek komt”, zo schreef hij, “hoe meer 
men begrijpt dat er aan het schepsel
Homo sapiens, veel onbekende
aspecten kleven.”

En dus was L. Ron Hubbard
anderhalf jaar na het verschijnen 
van Dianetics: De Leidraad voor 
het Menselijk Verstand aan een

nieuwe ontdekkingsreis begonnen –
het rijk van de menselijke geest. 
Dit onderzoek, dat vele jaren eerder
begonnen was toen hij als jongeman
de wereld rondreisde op zoek naar
antwoorden op het leven, zou zich 
uitstrekken over de eerstkomende 
dertig jaar. En naarmate de ene na de
andere doorbraak tot stand kwam,
ontstond Scientology die de mens voor
het eerst een weg wijst naar hogere
bewustzijnsniveaus, begrip en kennis,
een weg die eenieder kan afleggen.

Met het oog op het religieuze
karakter van het werk van L. Ron
Hubbard in die jaren, was het 
vanzelfsprekend dat degenen die 
zich om hem heen hadden 
verzameld, zichzelf niet alleen
beschouwden als leerlingen van een
nieuwe filosofie, maar ook als 
leerlingen van een nieuwe godsdienst.
Aldus werd in 1954 door scientologen
in Los Angeles de eerste Scientology
kerk opgericht. L. Ron Hubbard legde
de grondslagen van de inhoud – de

De Hubbard Association of
Scientologists International (onder)
groeide al snel uit van haar stichters
lidmaatschap in de VS en Engeland
naar actieve leden op elk continent.
Ondertussen was de Founding Church
of Scientology, gesticht in Washington,
D.C. (onder) in maart 1955, de plek
van L. Ron Hubbard’s organisatorische
doorbraken, en een spetterende
expansie die wereldwijd sindsdien 
heeft voortgeduurd.

“Er zijn geen
woorden voor mijn
onvergankelijke
waardering voor 
L. Ron Hubbard
voor het vervullen
van de profetie van
lang geleden en
voor het aan de
mensheid
verschaffen van 
de weg naar
spirituele vrijheid.”
– Fumio Sawada, Achtste

houder van de geheimen 
van Yu-itsu Shinto
(Japan’s oudste religie)
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“De weg is nu
gebaand, de routes

zijn voldoende in
kaart gebracht, zodat
je veilig een reis in je

eigen verstand kunt
maken en daar je

natuurlijke
oorspronkelijke

kracht volledig terug
kunt krijgen. We

weten tegenwoordig
dat deze capaciteiten

niet gering zijn, maar
enorm, enorm groot.” 

– L. Ron Hubbard

eerste scientologen stichtten de
Kerk. 

Omdat meer en meer mensen
zijn doorbraken ontdekten,
ontspruiten er in heel de wereld 
in een hoog tempo Scientology
kerken – in de Verenigde Staten,
Canada, Australië, het Verenigd
Koninkrijk, Europa en Zuid-Afrika.
Ondertussen bleef hij – door 
middel van zijn geschriften en
lezingen – doorgaan met het
beschikbaar stellen van zijn 
ontdekkingen aan diegenen die 
zochten naar antwoorden.

In 1959 verhuisden 
L. Ron Hubbard en zijn gezin 
naar Engeland waar hij het 
landgoed Saint Hill Manor in 
East Grinstead in het graafschap

Sussex kocht. Dit zou voor de 
volgende zeven jaren zijn thuis
worden alsmede het wereldhoofd-
kwartier van de Scientology Kerk.
Naast zijn constante schrijfac-
tiviteiten en het geven van lezin-
gen, begon hij daar scientologen
van over de hele wereld intensief
op te leiden, zodat zij na terugkeer
in eigen land anderen konden
opleiden. Halverwege de jaren 
zestig ontwikkelde hij een staps-
gewijze route die iedereen in staat
stelde hogere bewustzijnsniveaus
te bereiken. Ook legde hij organ-
isatorische principes vast voor het
besturen van Scientology organ-
isaties, procedures waardoor
Scientology zich kon uitbreiden tot
een wereldomvattend netwerk.

Sinds de begindagen van 
L. Ron. Hubbard op dit con-

tinent, hebben Europese
Scientologen de praktische

voordelen van de
Scientology religie aan de

man op straat gegeven.

De wereldwijde groei
van een religie



Op 1 september 1966, toen
Scientology eenmaal als wereldreligie
was gevestigd, nam L. Ron
Hubbard ontslag als algemeen
directeur van de Kerk en trok zich
terug uit het bestuur van alle 
kerkorganisaties teneinde zich
volledig te wijden aan het 

onderzoek naar de hoogste 
niveaus van spiritueel bewustzijn 
en bekwaamheid. Op de drempel
van doorbraken die nooit eerder
waren aanschouwd, begaf hij 
zich op zee, deels om zijn 
werk ongestoord te kunnen
voortzetten.
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Op Saint Hill Manor, ten zuiden
van Londen, trainde L. Ron

Hubbard Scientologen intensief,
niet alleen afkomstig uit Europa

maar vanuit heel de wereld zodat
ook zij op hun beurt konden

terugkeren naar hun thuislanden
en anderen konden onderwijzen.

Een van L. Ron Hubbard’s 437 Saint Hill lezingen
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“De Scientology beweging
wordt niet voortgeduwd door

een man, ze wordt
voortgeduwd door miljoenen.

“Indien je de waardigheid en
vrijheid van de mensheid
verdedigt, dan ben je een

Scientoloog qua hart en niet
qua naam... .

“Wij geloven in de mensheid.
Wij kunnen de mensheid, onze

landen en de samenleving
helpen en doen dat ook.

“Wij zijn niet ’een man.’ 
Wij zijn miljoenen en 

we zijn overal.”

– L. Ron Hubbard

n de volgende zeven jaar reisde 
hij veel op het schip, terwijl hij 
zijn aandacht richtte op de
toenemende maatschappelijke
problemen van het einde van de

jaren ’60 en het begin van de jaren ’70.
Speciale aandacht in deze periode
verdient het door hem ontwikkelde
drugsrehabilitatieprogramma, dat
tegenwoordig blijkens overheidsstudies
uit de hele wereld erkend wordt als het

meest doelmatige dat er bestaat. Ook
ontwikkelde hij in die periode de
hoogste niveaus van Scientology,
alsmede verbeteringen in de toepassing,
nieuwe bestuurlijke uitgangspunten en
vorderingen op het terrein van de logica 

In 1975 keerde Ron terug naar het
vasteland en reisde verder, – eerst van
Florida naar Washington en Los
Angeles alvorens hij zich uiteindelijk in
de gemeenschap La Quinta vestigde,

in de woestijn van zuidelijk Californië
nabij Palm Springs. Tot 1979 zou 
dat zijn thuis zijn. Hier schreef hij, op
zoek naar nieuwe manieren om
Dianetics en Scientology meer
toegankelijk te maken, tientallen 
scripts voor opleidingsfilms over deze
onderwerpen teneinde visueel de juiste
toepassing van de technische principes
aan te tonen. Veel van deze films
regisseerde hij zelf.

I

1967-1986
De blijvende erfenis
Oplossingen voor een betere toekomst

Het bouwen van wederzijds respect, tolerantie en mensenrechten voor allen
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“L. Ron Hubbard
ontwikkelde een
spirituele technologie
die leidt tot het
’bevrijden van het
wezen ... en hem laat
terugkeren tot zijn
volledige bewustzijn
en zijn spirituele
vrijheid....” 

– Urbano Alonso Galan, Theoloog-filosoof,
voormalig interkerkelijk adviseur voor het
Vaticaan

Omdat hij zich al geruime tijd
zorgen maakte over het toenemende
morele maatschappelijke verval, schreef
L. Ron Hubbard in 1980 een niet-
religieuze, op het gezonde verstand
gebaseerde gedragscode. Het werd
uitgegeven in de vorm van een dun
boekje en is getiteld De weg naar het
geluk. In een nadere toelichting bij het
boekje zei L. Ron Hubbard: “Wanneer
men de kranten leest en in de
samenleving rondkijkt, is het vrij
duidelijk dat eerlijkheid en waarheid niet
meer voldoen aan de maatstaven van
vroeger. Mensen en zelfs kleine kinderen
op school zijn van mening dat hoge
morele maatstaven tot het verleden
behoren. De mens heeft tegenwoordig
veel vernietigingswapens tot zijn
beschikking. Maar hij heeft niet de
morele maatstaven die daarbij horen.”

De weg naar het geluk werd door
maatschappelijke groeperingen over 
de hele wereld uitstekend ontvangen
en het verspreidde zich over de 
gehele planeet. Het boekje werd 
verspreid door het grote publiek 
met als doel de fatsoensnormen en 
de integriteit van de mens te verheffen.
Tot nu toe zijn er meer dan 65 miljoen
exemplaren uitgedeeld en ieder jaar is
er vraag naar nog eens miljoenen.

In 1980 vond L. Ron Hubbard 
ook nog de tijd om zijn carrière als
auteur van science-fiction boeken te
hervatten. Toen hij in dat jaar zijn 
50e verjaardag als professioneel 
schrijver vierde, richtte hij zijn enorme
energie opnieuw op het schrijven 
van fictie. Hij schreef De slag om de
aarde: Een saga uit het jaar 3000. 
Deze epische science-fiction roman
werd gevolgd door het uit tien delen
bestaande Missie Aarde opus, een
satirische wildzang over de zwakke 
punten van onze beschaving. Alle 
elf boeken kwamen op de New York

Times Internationale Bestsellers, een
achtereenvolgend bestseller record 
dat door geenenkele schrijver in de
geschiedenis is herhaald.

Terugkerend bij zijn serieuzere werk
met voortgezet onderzoek van de spi-
rituele vermogens van de mens, reisde 
L. Ron. Hubbard uitgebreid door
Californië in het begin van de jaren ’80.
In 1983 ging hij wonen in de stad
Creston, nabij San Luis Obispo. Hier
voltooide hij zijn onderzoek en voltooide
hij de Scientology technische materialen
die hij gedurende het merendeel van
zijn leven had ontwikkeld. 

Tegenwoordig is dit materiaal 
vastgelegd in de tientallen miljoenen
woorden over de menselijke geest die
Dianetics en de Scientology filosofie
omvatten. De meer dan 25 miljoen
woorden die zijn lezingen tellen – alleen
maar de woorden die op geluidsband
staan zijn voldoende om meer dan 
100 boekdelen met tekst te vullen.

Het is inderdaad goed mogelijk dat
de werken van L. Ron Hubbard meer 
literatuur, onderzoek – en materiaal
bevatten dan enig ander onderwerp –
op het gebied van de filosofie, de geest
of de religie. Al deze bronnen staan 
ter beschikking van een ieder die een
verbetering in zijn leven wenst. Meer
dan 120 miljoen van zijn boeken zijn
vandaag de dag in omloop. 

Nadat L. Ron Hubbard zijn 
onderzoek had beëindigd – en 
had gezien hoe de ruime toepassing
ervan zich over 6 continenten en 
60 landen had verspreid en de levens
van miljoenen mensen had verbeterd
– verliet hij op 24 januari 1986 dit
leven. In plaats van een einde, was 
dit echter het begin van een ongeëve-
naarde groei van de Scientology
religie, naarmate er meer en meer
mensen voortdurend baat bij zijn 
technologieën blijken te vinden.
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Ik ben heel de wereld
overgegaan om de mens
te bestuderen om hem te

kunnen begrijpen en de
mens, niet mijn

avonturen, is het
belangrijkste .... Mijn
intenties in het leven

omvatten niet het van
mezelf een verhaal

maken. Ik wilde enkel de
mens leren kennen en

hem begrijpen.”

– L. Ron Hubbard

m maar een aanwijzing
te geven van de voort-
durende populariteit
van L. Ron Hubbard:
ruim 38 jaar na de

eerste publicatie, overkwam,
Dianetics: de leidraad voor het
menselijk verstand iets ongekends.
Het boek verscheen in 1988 opnieuw
op de bestsellerlijst van de The New
York Times Tot op de dag van 
vandaag staat het nog steeds op 
bestsellerlijsten in de gehele wereld
en tot nu toe zijn er meer dan 20
miljoen exemplaren van verkocht.

Even indrukwekkend was 
de ontvangst van de andere
ontdekkingen van L. Ron Hubbard. 
Zo zijn bijvoorbeeld meer dan
250.000 mensen afgekickt van
drugsgebruik dankzij de toepassing
van zijn rehabilitatiemethoden in
centra over de hele wereld, 
waaronder ’s werelds grootste
drugsrehabilitatie- en
opleidingscentrum in Oklahoma. 

Voor nog vele anderen in de wereld
– alleen al twee miljoen in Zuid-Afrika
– betekent de naam L. Ron Hubbard
het kunnen lezen en schrijven en de
mogelijkheid ieder onderwerp te
bestuderen, dankzij zijn onderzoek op
het gebied van leervermogen.

Geboden hun werkomgeving
gezonder en stabieler te maken.

Iedere dag dragen de 
ontdekkingen van L. Ron Hubbard
op het gebied van de ethiek ertoe 
bij dat er nieuwe structuur wordt
aangebracht in het leven van indi-
viduen, hun gezinnen, hun 
gemeenschap en hun omgeving. 
Het is een onderwerp geweest dat
lang voor verwarring heeft gezorgd,
maar het is nu helder en bruikbaar.

Heden ten dage passen miljoe-
nen mensen de principes van L. Ron
Hubbard toe en ze komen erachter
dat ze werkzaam zijn. Zoals de 
burgemeester in Hongarije die 
L. Ron. Hubbard’s bestuurskundige
doorbraken gebruikte om zijn stad te
doen herleven; en de Zweedse diplo-
maat die L. Ron. Hubbard’s tech-
nologie gebruikt om zijn vrienden en
relaties te helpen met hun dagelijkse
problemen; de Duitse professor die
L. Ron. Hubbard’s fictie werken
gebruikt in literatuur lessen; en de
Franse leraar die L. Ron. Hubbard’s
onderwijskundige doorbraken
gebruikt om haar studenten 
te helpen leren. 

Heden ten dage passen 
miljoenen mensen de principes 
van L. Ron Hubbard toe en ze
komen erachter dat ze werkzaam
zijn. Door deze toepassing is zijn
droom, een droom die misschien 
de hoop van alle denkende mensen

L. Ron Hubbard
De 21e Eeuw Hervormen met

Oplossingen voor een Betere Wereld

O
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L. Ron Hubbard’s droom, een
droom die misschien wel de
hoop van de denkende
mensen door de eeuwen
heen samenvat – “een
beschaving zonder krankzin-
nigheid, zonder misdadigers
en zonder oorlog, waar het
capabele mensen gegund is
succes te hebben en waar
het eerlijke mensen gegund is
rechten te hebben, en waar
de mens vrij is om zich tot
hogere niveaus te verheffen”
– is niet alleen mogelijk
geworden maar eveneens
bereikbaar.

door de eeuwen heen samenvat, 
niet alleen mogelijk maar ook 
bereikbaar – “Een beschaving zonder
krankzinnigheid, zonder misdadigers
en zonder oorlog, waar het capabele
mensen gegund is succes te hebben
en waar het eerlijke mensen gegund
is rechten te hebben, en waar de
mens vrij is om zich tot hogere
niveaus te verheffen...” 

Hoewel men kan genieten van 
de gunstige effecten van Scientology

zonder L. Ron Hubbard volledig te
kennen, kan men hem als mens 
niet begrijpen zonder Scientology 
te begrijpen, want het is zijn werk 
en zijn werk alleen. 

Om de paar honderd of duizend
jaar staan er enkele genieën op 
en gaat de mens een nieuwe 
stap vooruit naar een beter leven,
een betere cultuur. 

Zo iemand is L. Ron Hubbard, 
de grondlegger van Scientology.
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Ontdek de feiten
Informatie brochure reeks over de Scientology

it is de zesde uitgave
in een serie van
publicaties
aangaande de

Scientology religie. Twaalf in
totaal, worden deze brochures
wijd verspreid, iedere maand
een, gedurende het hele jaar.

Uitgegeven door de Church
of Scientology International, is
deze uitgave bedoeld om te
beantwoorden aan de
groeiende vraag naar meer
informatie over de grondlegger
van de Scientology religie, 
L. Ron Hubbard, die effectieve
helpende technologieën en
methodes ontwikkelde, die in
handen van Scientologen en
anderen, omstandigheden op
het continent verbeteren. 
Deze oplossingen, en de
blijvende positieve resultaten 
die ze veroorzaken, zijn het
keurmerk hiervan geworden,
van de snelst groeiende
religieuze beweging op Aarde. 

We vertrouwen erop dat 
deze informatie over 
L. Ron Hubbard interessant 
en bruikbaar zal zijn.

— Church of Scientology
International

D

religie en haar activiteiten
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“HET IS MIJN EIGEN

FILOSOFIE DAT MEN ELK

STUKJE WIJSHEID DAT MEN

HEEFT MOET DELEN, DAT

MEN ANDEREN MOET HELPEN

ZICHZELF TE HELPEN, EN

DAT MEN HET BIJ

TEGENSPOED NIET

MOET OPGEVEN, WANT

NA REGEN KOMT

ZONNESCHIJN. “

– L. RON HUBBARD


