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Love, 
I am one with all things – 

in beauty, 
in ugliness, 

for whatever is – 
there I am. 

 
 

 
 

Not only in virtue 
but in sin too I am a partner, 

 
and not only heaven 
but hell too is mine. 

 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buddha, Jesus, Lao Tzu – 
it is easy to be their heir, 

but Genghis, Taimur and Hitler? 
They are also within me. 

 
No, not half – I am the whole of mankind! 

Whatsoever is man’s is mine – 
flowers and thorns,  

darkness as well as light, 
and if nectar is mine, whose is poison? 

Nectar and poison – both are mine. 
 

Whoever experiences this, 
I call religious, 

for only the anguish of such experience 
can revolutionize life on earth. 

 
Osho. A Cup of Tea, Brief 54, 1970 
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Witnessing is the key of my sannyas, 
The master key. 

I don’t give you any other discipline, 
because any discipline will not help. 

 
Osho, The Wild Geese and the Water, 1981. 
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VOORWOORD 
Sannyas is a love affair 

 
Mijn aarzeling om te schrijven over mijn jaren met Bhagwan 
Shree Rajneesh (nu wereldwijd bekend als Osho) was lange tijd 
moeilijk te overwinnen. Ik had ook de indruk dat die van 
fundamentele aard was. Die ging over de vraag of het wel 
mogelijk was om zo’n complexe situatie als het leven met een 
Meester met woorden te beschrijven.  In het Westen is een 
dergelijke relatie die ik een ‘love affair’ genoemd heb,  
 

 
Sannyas is a love affair.  

You love somebody and nobody is there. 
 

onbekend. Wij hebben er ook geen woorden voor. Elk zin die je 
erover zegt kan verkeerd worden begrepen, en dan wordt de 
plank volledig mis geslagen. Dan kun je beter je mond houden. 
 
Want dat is goud, zegt het Nederlandse spreekwoord. Spreken is 
immers, volgens ditzelfde wijze gezegde, maar zilver.  



 9 

 
Daaraan werd ik laatst ook nog herinnerd door Byron Katie, een 
Amerikaanse schrijfster die een intensieve methode van 
zelfonderzoek leert. Zij zei eens: De werkelijkheid en het 
verhaal dat je jezelf vertelt over de  werkelijkheid, komen nooit 
met elkaar overeen. De werkelijkheid is altijd vriendelijker.  
Daar zit je dan mooi mee als je over de werkelijkheid van een 
leven met Bhagwan wil gaan vertellen. Woorden schieten per 
definitie te kort.  
 

 
‘You are here to partake of my being…’ 

 
Dus maar helemaal niets zeggen? Dat heb ik lange tijd gedaan. 
Maar nu hebben vrienden aangedrongen om toch een en ander 
op papier te zetten. Een van de redenen is een nieuw opkomende 
behoefte in het spirituele landschap waarin wij momenteel 
leven.  
 
1.  
Ons spirituele landschap is razendsnel aan het veranderen. 
Terugkijkend in de achteruitkijkspiegel van de geschiedenis zien 
wij hoe snel alles anders werd. In vijftig jaar tijd is een kerkelijk 
keurig ingedeeld en verzuild Nederland veranderd in een 
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seculiere wereld, waarin individualisme, competitie en geloof in 
de werking van de markt dominante denkpatronen zijn. Het 
spirituele leven is ook grotendeels een leven van ´spiritual 
singles´ geworden, dat in de luwte van een goed beschermd 
privé leven veel nieuwe ontdekkingen heeft gedaan. En deze 
ook koestert.   
 
Voor deze ´spiritual singles´ in het Westen is het aanvaarden 
van de leiding van een spirituele leraar of Meester, of het 
samenleven met hem in een ashram, iets uit een Oosterse doos. 
Je hebt genoeg aan goede boeken, een workshop die helemaal 
aan je is aangepast, een meditatieweek. In zekere zin is dat ook 
zo. En de mogelijkheden van de virtuele wereld  maken het ook 
mogelijk alles thuis binnen te halen en er naar te kijken of te 
luisteren, als het je uitkomt. Dat zijn prachtige mogelijkheden 
waar talloze mensen over de hele wereld momenteel dankbaar 
gebruik van maken. 
 
Zelf maak ik er ook dankbaar gebruik van en heb zelfs de 
mogelijkheid gekregen om wekelijks via een webradio 
(www.denieuwemens.eu) thuis gasten te ontvangen en - in 
gesprek met hen - met luisteraars, kijkers en chatters  
wereldwijd te communiceren over wat mensen momenteel 
spiritueel beweegt.  
 
Maar toch, zonder de leiding van een Meester als Bhagwan 
Shree Rajneesh of het leven met hem in zijn ashrams in India 
(Poona) en Amerika (Rajneeshpuram) zou ik waarschijnlijk in 
het gigantische spirituele aanbod van dit moment de weg zijn 
kwijtgeraakt. Voor mij is het leven in deze ‘seculiere 
mysterieschool’ nog steeds een van de boeiendste en rijkste 
periodes van mijn leven.  Dat wordt ook duidelijk in de 
gesprekken die ik voer op de webcam. Veel van wat toen 
ontdekt is, is momenteel gemeengoed is geworden in het 
spirituele meerstromen land waarin wij nu leven. Er zijn toen 
bronnen aangeboord, waar mensen nu hun dorst aan kunnen 
lessen.  
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2.  
Als ik hierover met vrienden praat, dan roept dit al snel veel 
vragen op. Een van de vragen is vaak wat de meerwaarde is van 
een ashram. Zoals een vriend me zei: ‘In feite gaat het toch over 
jezelf en daar kun je toch ook het beste zelf achter komen.’ Daar 
ben ik het in princiep mee eens. Maar uit ervaring weet ik hoe ik 
mezelf voor de gek kan houden. Het kan heel gemakkelijk 
gebeuren dat je een boek hebt gelezen en dan meent de wijsheid 
in pacht te hebben. Het kan zelfs zijn dat je het als een eigen 
ervaring gaat zien en beleven. Maar dan gebeurt er iets waarop 
je niet had gerekend – bijvoorbeeld, iemand valt plotseling 
onredelijk tegen je uit - en weg mooie ervaring, gesmolten als 
sneeuw voor de zon.  
 
Leef je met anderen samen, zoals in een ashram, dan wordt je 
voortdurend gespiegeld. Jij kunt je in jezelf vergissen, maar 
anderen zien meestal feilloos wat er met jou aan de hand is. Die 
hebben met name goede ogen voor je eigen blinde vlekken. En 
die houden je dan ook bij de les. ‘Dank je wel’, zeg je dan als je 
eerlijke feedback hebt gekregen. Op deze manier wordt 
zelfbedrog snel ontmaskerd. En daar kun je alleen maar 
dankbaar voor zijn.  
 
Ook meditatie en zelfonderzoek worden in een gemeenschap 
gemakkelijker met het dagelijkse leven verweven. De hele 
spirituele traditie in Oost en West geeft daar trouwens blijk van. 
Niet alleen kent het Oosten zijn talloze ashrams, ook het Westen 
heeft altijd mysteriescholen en kloosters gekend waarin je met 
elkaar ‘reinigingsprocessen’ doormaakte. Op je eentje kan dat 
natuurlijk ook, maar in aanwezigheid van je vrienden en 
vriendinnen (ofwel in klassieke christelijke termen ‘je broeders 
en zusters’), verloopt dat proces eenvoudiger en effectiever.  
 
En dan is er nog iets. Als je bij elkaar bent, en zeker als je dat op 
een meditatieve manier doet, ontstaat er een energieveld, waarin 
ontwikkelingen gemakkelijker plaatsvinden. In onze tijd zijn we 
hier opener voor geworden. Energievelden zijn fenomenen die 
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dank zij de moderne wetenschap bij ons levensgevoel zijn gaan 
horen. Elk kind heeft weet van elektromagnetische velden. En 
ook in therapeutische en spirituele kringen is een term als ‘de 
energie is weggezakt’ of ‘dit is een groep met hoge energie’ 
bekend. Onzichtbaar voor onze ogen, ongrijpbaar bepalen 
energievelden vaak ons gedrag. Dat was de ook boodschap van 
de wereldwijd geroemde film ‘The Matrix’. In deze film bepaalt 
dan een negatief energieveld ons gedrag en krijgt Neo  (de 
‘nieuweling’) de opdracht de lading van dit energieveld te 
veranderen. Hij doet dit door zijn leven te wagen in een 
dramatisch avontuur, waarbij hij door veel vrienden en  
personen met magische krachten wordt geholpen.  
 
In een ashram kan een dergelijke energieveld bewust gemaakt 
worden. Het kan voelbaar worden als je de fysieke ruimte van 
een ashram betreedt. Met je denken probeer je er dan greep op te 
krijgen, maar dat lukt niet. Contact krijgen met een dergelijke 
energieveld gebeurt door intuïtie, zelfonderzoek, meditatie. De 
naam die Bhagwan gaf aan het energieveld in zijn ashram in 
Poona was een ‘Boedhaveld’, een energieveld waarin je 
gemakkelijk een Boeddha (een Ontwaakte) kon worden. De 
praktijk leerde dat dit vaak met dramatische reinigingsprocessen 
gepaard ging.  
 
Voor mij was dit Boeddhaveld, een dynamisch energieveld  
waarin het gemakkelijker was om tot een transformatie van 
bewustzijn te komen. Er gebeurde toen veel op dieper 
energetisch  niveau. En zogenaamde toevalligheden bleken vaak 
de weg naar Bhagwan te effenen. Met boeken of video’s kun je 
zoiets moeilijk bereiken. Van boeken kun je ook geen  discipel 
zijn. Die mogelijkheid was er wel toen de Meester nog leefde. 
En het is boeiend daar nog eens in te duiken.  
 
3. 
Een vraag die ook wel eens opduikt in gesprekken over de jaren 
dat ik in de ashram van  Bhagwan leefde is: ‘Kun je over een 
proces wat met je zelf plaatsvindt wel iets communiceren? Ieder 
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heeft toch zijn unieke relatie met zijn Meester en die volgt 
daarbij zijn eigen weg.!’ Ik kan daar in meegaan. Wat er in feite 
met iemand precies gebeurt is moeilijk te delen. Bovendien is de 
relatie met een Meester heel complex. Maar er zijn wel een 
aantal processen te beschrijven die bij ieder plaatsvinden.  
 
Als een discipel zich ‘overgeeft’ aan een Meester, ervaart hij 
daarin een unieke en levende relatie, waardoor hij voortdurend 
geconfronteerd wordt met zijn eigen diepste wezen. De Meester  
 

 
‘Partake of the matter that has become transformed with me.’ 

 
spiegelt dat, maar spiegelt ook de barrières in de persoonlijkheid 
van ieder. ‘In een Boeddhaveld kom je jezelf voortdurend tegen,’ 
heet dat dan. Dat is ook de bedoeling. Van die barrières kun je je 
zo immers  bewust worden en dan verdwijnen ze. Je oude ego-
bewustzijn wordt  
zo getransformeerd.  Maar, omdat het zien van je eigen barrières 
voor transformatie vaak heel pijnlijk is, kun je die  barrières ook 
ontkennen of proberen te verstoppen. En dat terwijl de Meester 
en vaak ook ieder ander ze helder ziet. Dat creëert natuurlijk 
heel levendige en soms heftige groepsdynamische processen.  
 
In deze processen wordt wezenlijk getornd aan het besef van 
wie je bent. Als je diepste wezen in bewustzijn en liefde oplicht,  
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lost - in het licht van wie je werkelijk bent –  de identificatie met 
je ‘normale ik’ op. Je ‘normale identiteit’ waarin je tot dat 
moment geloofd hebt wordt bedreigd en voor je gevoel van de 
troon gestoten, en dat geeft heftige persoonlijke reacties.  
 
Je ‘normale ik’ met zijn prachtige of minder mooie rollen vecht 
terug, wil ‘de eerste positie’ blijven houden en wenst niet de 
grenzen van de eigen identiteit te verruimen. Op zulke 
momenten is ‘overgave aan een authentieke Meester’ van 
wezenlijk belang. Die heeft dit proces meegemaakt en kent er 
alle voetangels en klemmen van. Hij kan je door dit mijnenveld 
gidsen en laten zien dat dit proces van loslaten niet bedreigend 
is, maar verruimend. 
 
Dit is het proces wat ik in deze papers ga beschrijven. Hoe? Als 
iemand die probeerde op een nieuwe manier om te gaan met de 
ups and downs van het leven. Als iemand die actief betrokken 
was bij het hele gebeuren en tegelijk probeerde helder en in 
liefde te blijven waarnemen. Ook toen de controle van binnen de 
organisatie steeds dwingender en alles omvattender werd. Ook 
toen dreiging van buiten, vanuit de maatschappij, steeds groter  
werd en wij voor ons gevoel in een gigantische ‘pressure-
cooker’ terecht gekomen waren waaruit ontsnappen nauwelijks 
mogelijk was. Ook toen een groots project, de nieuwe stad die 
we in Rajneeshpuram USA wilden bouwen, op een fiasco leek 
uit te lopen en we de woede van de maatschappij over ons heen 
kregen.    
 
De lessen die we toen geleerd hebben zijn van blijvende waarde 
voor momenten waarop alles dreigt te mislukken waarvan je 
gedroomd hebt. Met Bhagwan hebben we geleerd in zulke 
situaties alert en ontspannen te blijven ademen en de ruimte te 
vinden die je nodig hebt.   
 
4.  
Tegen dit ‘Boeddhaveld’ bestaat overigens veel argwaan. Een 
van de hot topics die ter sprake komen als ik hierover met 
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vrienden praat is: ‘In die oases zou een ‘de nieuwe mens’ 
geboren worden. Maar de droom van een oase van een nieuw 
bewustzijn, van liefde, vrijheid en vreugde in Poona sloeg voor 
velen om in de nachtmerrie van een zwaar bewapende totalitaire 
gemeenschap in Rajneeshpuram. Hoe kun je dit een 
Boeddhaveld noemen? Hoe kan dit voor jou leerschool geweest 
zijn?’  

 

 
Seekers on the path. 

 
Ik geef volmondig toe: de wereldpers heeft dit gebeuren met 
grote gretigheid gevolgd en voortdurend geanalyseerd. Wie 
hierin is geïnteresseerd kan in het ‘Internationaal Instituut voor 
Sociale geschiedenis’ (IISG) te Amsterdam in 140 archiefdozen 
informatie hierover naslaan. Maar er is meer. De vraag hoe 
iemand ook in deze omstandigheden een discipel kan blijven 
van een vaak onnavolgbare Meester is nog nauwelijks 
beantwoord. Ook niet welke sprongen in bewustzijn er dan 
gemaakt kunnen worden.  
 
Mensen die in de wereld van New Age hun spirituele zoektocht 
zijn begonnen, hebben hier grote moeite mee. Die volgen een 
andere weg, ook heel belangrijk. Want de New Age beweging, 
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waarin veel elementen van de theosofie en de hippietijd uit de 
jaren ’60 van de vorige eeuw herkenbaar zijn, heeft een 
prachtige spirituele doorbraak teweeg gebracht in de Westerse 
wereld. Maar momenteel zijn ook haar schaduwkanten zichtbaar 
geworden: vaak te lief, te esoterisch, wereldvreemd en onecht.  
Zoals onlangs nog een vriendin mij vertelde: 
‘Wat we zochten was aandachtig vertoeven in paradijselijke 
tuinen, samen met sensitieve mensen die elke vogel waarnemen 
en elk blad horen ritselen.’   
 
In de wereld van Bhagwan komen ook andere situaties aan de 
orde. Ook andere vragen. Hoe  bij geweld, bedrog en corruptie 
bewust en met milde liefde aanwezig zijn? Hoe blijven 
waarnemen en niet versagen, tot het licht overal begint door te 
dringen? Dit is de ‘love affair’ waar Bhagwan tijdens zijn leven 
op doelde. Dit was bedoeld als: verliefd worden op het leven in 
al zijn schoonheid en gruwelijkheid. Met alle ups and downs 
van het leven zelf. Een ‘love affair’ met alle krachten die het 
leven voeden, in stand houden of vernietigen. Zo word je, om 
met Bhagwan te spreken, een ‘nieuwe mens’  
 
Deze papers zijn daar een bijdrage aan. Het was voor mij een 
van de redenen in te gaan op ‘mijn jaren met Bhagwan Shree 
Rajneesh’. Al schrijvend werd het me opnieuw weer duidelijk.  
Bhagwan vroeg zijn discipelen een meditatief leven te leiden, de 
dualiteiten en paradoxen van het leven te transformeren, als 
‘getuige’ liefdevol en vol aandacht gewaar te blijven bij wat er 
ook gebeurt. Geen andere discipline meer te volgen waarmee het 
ego op de loop kan gaan. Alleen rustig gewaar te blijven van de 
schoonheid die er dan zichtbaar wordt. De werkelijkheid in 
jezelf en je omgeving ontdekken zoals die IS.  
 
In de boeken en tapes van Osho (zo wordt Bhagwan nu 
genoemd) die momenteel de wereld rondgaan komt dit nog 
duidelijk naar voren. Maar het was anders in the real time space 
met de levende Meester zelf. De Meester was telkens opnieuw, 
en vaak op de meest onverwachte momenten, een reële 
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uitdaging die je niet kon ontlopen. Dan werd je geconfronteerd 
met de spijlen waarachter je gevangen zat. Dat konden de 
conditionering zijn van je opvoeding en maatschappij die je nog 
steeds gevangen hielden, maar ook de spijlen van de 
hiërarchische structuur waarin je met je Meester gevangen zat.  
 
Kan een gekooide vogel zingen? Dat is een vraag die ik met 
deze papers wil beantwoorden. En daarbij ook af en toe een blik 
werpen op Bhagwan die soms ook als een gekooide vogel zong. 
Maar wat een lied kwam er dan nog steeds uit!  
 
5. 
Is er nog interesse in een verslag van ‘het leven van een discipel 
met een Meester’?  Het leek er even op  dat dit niet meer nodig 
is. Miljoenen boeken van spirituele leraren en Meesters, video’s, 
tapes, workshops, meditatiecursussen, gesprekken op Facebook 
en filmpjes op YouTube leken even voldoende om je weg naar 
de oceaan te kunnen vinden. Maar onlangs  vond er een 
happening plaats die dit onderuit haalde. Via 
www.enlightennext.org verdiepten zich wereldwijd meer dan 
8000 mensen in ‘Tales of the Masters’, een ‘virtual celebration’ 
van mensen die vertellen wat een levende Meester en het veld 
dat hij voor hen had gecreëerd, voor hen had betekend. Zij 
maakten de onvervangbare kracht van een levende Meester weer 
eens duidelijk.  

 
Jammer dat Bhagwan Shree Rajneesh  niet bij deze Meesters 
voorkwam. Ik heb er de leiding van deze happening (Andrew 
Cohen en Ken Wilber) wel over geschreven, maar nog geen 
antwoord gekregen.  Misschien aarzelden ze omdat Bhagwan 
wel een heel unieke Meester was, die zelfs moeilijk is in te 
passen in de rij van grote spirituele leraren. Zelf zei hij daarover 
eens: ‘Whenever you are in love – and to be love with a Master, 
to be in love with a Buddha, is the ultimate love – it drives you 
crazy.’   
 
Dat heb ik een aantal malen zelf ondervonden. Maar dat bleek 
dan een uiting van de bekende crazy wisdom waarmee een 
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aantal Meesters behept zijn. En voor mij pakte het meestal uit 
als een blessing in disguise. Deze papers zijn daar een verslag 
van. Het gaat over een lied dat we allemaal kunnen zingen, hoe 
gekooid we ook zijn. 
 
Enjoy! 
 
Ojas Th. de Ronde, MA 
Amsterdam, 6 april 2011. 
www.denieuwemens.eu 
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INTRODUCTIE 
Over de opzet en actualiteit van deze ‘orange papers’ 

 
Deze papers gaan over een beperkt aantal jaren: 1977 – 1990.  
 
Het jaar 1977 heb ik gekozen omdat Bhagwan mij op 28 mei 
van dat jaar initieerde als  neo-sannyasin en ik eind dat jaar mijn 
baan als ambtenaar op het toenmalige Ministerie van CRM 
opgaf om samen met mijn toenmalige vriendin Gea in de Shree 
Rajneesh Ashram in Poona (nu Pune) te gaan wonen.  
 

 
The Main Gate of the Ashram, 1977. 

 
Het jaar 1990 is gekozen omdat op 19 januari van dat jaar 
Bhagwan (toen Osho genoemd) zijn lichaam verliet. Op dat 
moment waren Dorith (mijn vrouw) en ik daarbij aanwezig en 
het was ook de laatste maal dat we de Ashram in Poona (nu 
Osho Commune International genoemd) bezochten. 
 
Tussen haakjes staan hier een aantal veranderingen die in de 
tussenperiode plaatsvonden en daarover gaan deze papers.   
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1. 
Terugkijkend voelt die periode als een tijd in een cocon. Jaren  
waarin ik alles wat ik van te voren had meegemaakt in mijn 
opvoeding, kloosterjaren en de tijd dat ik als ambtenraar  werkte 
– de tijd waarin ik als een rupsje op aarde rondkroop en alles 
opat wat ik tegenkwam -- in het duister en ongewisse van een 
cocon heb verwerkt. En nieuwe krachten had opgedaan. Die 
jaren hebben mij gemaakt tot een kleurige vlinder die vrij uit 
kon vliegen.  
 
2.  
De trouwe discipelen van Osho zal het verbazen dat ik de naam 
Bhagwan Shree Rajneesh gebruik. Mij verbaasde dat ook, want 
toen ik over de jaren 1977 – 1990 begon te schrijven gebruikte 
ik die naam ook. Maar al spoedig zag ik in dat dit een vervelend 
anachronisme was. De naam Osho bestond in die tijd nog niet 
en riep voor mij ook geen enkele associatie op met het gebeuren 
in de Shree Rajneesh Asham of Rajneeshpuram. Ik kreeg dan 
ook een fors writers block. Maar toen ik eenmaal voor die 
periode de naam Bhagwan begon te gebruiken  begon het 
verhaal als vanzelf te lopen. Toen begonnen ook weer de namen 
van Ma Yoga Laxmi  en Ma Anand Sheela, secretaresses van 
Bhagwan in die periode, tot leven te komen.  
 
De naam Bhagwan Shree Rajneesh staat voor de Meester die in 
die tijd leiding gaf aan duizenden discipelen. Een unieke periode 
die eindigde in de laatste jaren van zijn leven toen hij afscheid 
begon te nemen van zijn werk hier als Meester. Omdat juist deze 
naam met name door de media behoorlijk door het slijk was 
gehaald, heeft Bhagwan een wijze beslissing genomen door op 
het einde van zijn leven te bepalen dat zijn woorden en 
uitspraken onder een andere naam wereldwijd ‘op de markt’ 
gebracht zouden worden. Maar geldt dat ook voor een discipel? 
Voor mij is dat nog steeds niet zo. Voor mij is Bhagwan de 
Meester die mij in die jaren leerde meester te worden van mijn 
leven en dit leven op een nieuwe manier met anderen te delen.   
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De naam Bhagwan Shree Rajneesh doet ook meer recht aan de 
werkelijkheid van die jaren. Deze naam spreekt zich immers uit 
over een mens, Rajneesh Chandra Mohan, die een blijvende 
bewustzijnstransformatie had ondergaan en daarom ‘Bhagwan’,  
‘de Gezegende’ werd genoemd. Zoals de prins Siddharta 
Gautama een ‘Boeddha/Ontwaakte’ werd genoemd of de 
rondtrekkende joodse profeet Jezus een ‘Christus/Gezalfde’.   
 

 
‘The Master functions like a catalytic agent – his presence helps.’ 

 
Bhagwan was een mens en niets menselijks was hem vreemd. 
Daarom kon hij ook bij uitstek een ‘Meester van transformatie’ 
zijn. Zijn indringende one-liners, inspirerende woorden, 
lezingen en uitspraken worden onder de naam ‘Osho’ 
momenteel wereldwijd gepubliceerd.  
 
Zij zijn bekend om hun diepe menselijkheid, visie, liefde, 
wijsheid, schoonheid en sprankelende humor. Op deze wijze is 
Bhagwan Shree Rajneesh nog steeds aanwezig om zoekers op 
deze aardbol wakker te schudden.  
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3. 
Is het mogelijk bij de feiten uit de periode 1977 – 1990 te 
blijven? Feiten uit het verleden ophalen en daar een interpretatie 
voor geven is een hachelijke zaak. Maar ik heb het vak wel 
geleerd. Dat was toen ik op de Universiteit van Nijmegen voor 
mijn doctoraal bijbel studeerde en feiten naar boven moest halen 
die 2000 jaar geleden gebeurd waren. Het vroeg heel wat 
kundigheid om het stof van traditionele en dogmatische 
interpretaties zo weg te blazen en de feiten in hun 
oorspronkelijke context bloot te leggen. En dan was je er nog 
niet. Had je dat eenmaal helder, dan moest je opnieuw gaan 
interpreteren. Ook daar waren regels voor, maar volgde je die 
dan gaf dat soms verrassende resultaten en maakte het de 
geschiedenis weer levend en actueel voor dit moment.   
 
Wat de feiten van mijn leven met Bhagwan betreft, lijkt het wat 
gemakkelijker te liggen. Die gebeurtenissen liggen nog geen 
halve eeuw achter ons. Sommige herinneringen zijn nog scherp 
op mijn netvlies gebrand. Die kan ik zo reproduceren. Over 
anderen is al heel wat stof gewaaid, soms een orkaan van 
mediaberichten. Ik ben er een aantal malen scherp over 
bevraagd in tv-programma’s. Mijn familie, vrienden en 
kennissen hebben mij erover geschreven en gesproken, vaak vol 
bewondering, afgunst of afschuw. Ik heb me moeten verdedigen 
voor onbekenden.  
 
Is mijn blik op het zojuist voorbije verleden nog helder? Wat het 
wezenlijke betreft wel. En met mijn notities die ik uit die tijd 
heb bewaard  kan ik, in samenhang met goede artikelen en een 
aantal boeken van ooggetuigen uit die tijd (zie  Bronnen), de 
feiten nog wel onder het stof vandaan halen. Die feiten met 
commentaar blijken dan meer te zijn dan een objectief of 
sensationeel het verslag van de waan van de dag. Ze geven een 
beeld van de omstandigheden waarin Bhagwan met zijn 
discipelen werkte en bij hen het vuur van zelfkennis 
aanwakkerde.   
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Gelukkig verkeer ik ook in de omstandigheden dat ik met mijn 
verhaal over mijn jaren met Bhagwan niets hoef te bewijzen, 
voor niemand. De emotionele spanning is al lang weggeëbd en 
de hele sannyasbeweging is in de luwte terecht gekomen. Dat 
maakt de weg vrij om, al schrijvend, simpel objectief nog eens 
te beleven wat er gebeurd is. Dat maakt het ook gemakkelijker 
hier op te reflecteren. En er lessen uit te trekken. Die blijven je 
bij.  
 
Die lessen zijn nu ook helderder geworden. Want de context 
waarin het allemaal heeft plaatsgevonden is nu duidelijker. Nu 
het stof is opgetrokken en er wat afstand is genomen, is er een 
helderder zicht op factoren die meespeelden en de 
omstandigheden waarin het plaatsvond. Processen en onbewuste 
patronen die toen speelden zijn nu meer bloot komen liggen en 
ook voor mij duidelijker geworden.  
 
4.  
Natuurlijk probeerde ik bij mijn onderzoek ook, op verzoek van 
mijn sannyasin vrienden, democratische elementen uit die 
periode van Poona en Rajneehspuram op te diepen. Maar toen ik 
eerlijk terugkeek ontdekte ik die nauwelijks. Alleen in de 
periode na Rajneeshpuram, tussen 1985 en 1990, toen Ma Prem 
Hasya de nieuwe secretaresse van Bhagwan was, was er 
duidelijk een democratisch klimaat, grotendeels als reactie op de 
streng hiërarchische perioden die daaraan vooraf gingen. Dat 
werd ook duidelijk in De Stad Rajneesh waarvan ik in vanaf 
1987 coördinator was. Bhagwan kon kennelijk met beide 
organisatiepatronen leven, ofschoon zijn voorkeur duidelijk 
uitging naar een streng hiërarchisch georganiseerd systeem. In 
de papers zal ik daar de licht- en schaduwzijden van 
onderzoeken. 
 
Dit onderzoek maakt dan ook duidelijk dat een hiërarchisch 
systeem alleen gunstig werkt als er een Meester is die het af en 
toe kan doorbreken. Zonder Meester heeft een democratisch 
systeem  veruit de voorkeur.  
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De onvrede die er heerst – en die is er altijd, zolang het 
utopische paradijs waarin alles volmaakt is nog niet uit de hemel 
is neergedaald --  kan immers het beste in een democratisch 
proces besproken en overkomen worden. Maar een Meester kan 
die onvrede transformeren, gebruiken om je los te weken van de 
identificatie met je ego. Dat was het werk van Bhagwan, toen hij 
nog niet bestond als Osho.  
 

 
‘A discourse is something religious, holy, sacred.’ 

5.  
Nu, meer dan dertig jaar later, kijk ik nog een keer om. In 
dankbaarheid. Ook in verwondering. Want de stroming die in 
Bhagwan en zijn sannyasins zichtbaar werd heeft zich vermengd 
met beekjes en rivieren in één groots meerstromen land. Overal 
is nu de klank van stromend water te horen. 
 
Voor sommigen die Bhagwan of Osho een ‘status aparte’ willen 
geven is dat een teleurstelling. Maar waarom? Sannyas is een 
‘love affair’. Met wie of wat? Met het leven in al zijn glorieuze 
en duistere aspecten. Wat levert het je op? Alles en Niets. In 
Poona maakten we daar wel eens grapjes over . We zongen dan: 
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‘Sannyas is een love affair. You love somebody and…. nobody is 
there.’   
 
Dat klopt nog steeds. Ook in onze huidige wereld. Sannyas is 
een ‘love affair’ die alle paradoxen en tegenstellingen van het 
leven probeert te overstijgen. Een ‘love affair’ met wat niet te 
zeggen is, met leegte en liefde, met bewustzijn, met vrijheid en 
vreugde.  
 
Dat is nog steeds de actualiteit er van.  
 
 
 
 
 

 
PROLOOG 

 
 

DE  ROERIGE  JAREN  ’60 en ’70 
Verandering van blikrichting en leefstijl  

 
Toen ik Bhagwan voor het eerst ontmoette – of toen de Meester 
mij vond, dat maakt weinig verschil – was ik geen onbeschreven 
blad meer. Ik had al veertig jaar op deze aardbol rondgelopen en 
verschillende gedaanteveranderingen ondergaan. 
 
1.  
De eerste tijd van mijn leven kan gekenmerkt worden als die 
van de oudste zoon van een groot katholiek gezin in Brabant die 
voorbestemd was voor het klooster. Ik trad daar in 1955 in, maar 
begon na een aantal jaren grote vraagtekens te zetten bij het 
strenge ascetische leven dat wij als ‘kapucijnen’ (franciscaanse 
monniken) leidden. Ook kreeg ik steeds meer twijfels over de 
basis daarvan in de traditionele kerkelijke dogmatiek. Klopte die 
wel met de oorspronkelijke boodschap van Jezus?  Ook de 
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wereldvreemde ethiek van de kerk en haar verstarde hiërarchie 
begon me steeds meer dwars te zitten.  
 
In de jaren ’60, toen in Rome het Tweede Vaticaanse Concilie 
werd gehouden, kwam er ruimte om dit openlijk te 
bediscussiëren en daar deed ik ook ijverig aan mee. Ik kreeg er 
ook alle kansen voor toen ik bijbelse theologie kon gaan 
studeren aan de roerige katholieke universiteit in Nijmegen, 
secretaris werd van het oecumenisch Beraad in ’s-
Hertogenbosch en gevraagd werd om internationale 
bijeenkomsten voor Europese jongeren te gaan organiseren.  
 
Er brak een fantastische, nieuwe wereld voor me open, waarin ik 
me al snel helemaal thuis voelde. Door mijn functies kon ik 
contacten leggen met Turkse gastarbeiders, Dolle Mina’s, 
dienstweigeraars, hippies, kabouters, krakers, iedereen die de 
bestaande patronen en het gezag dat hierover waakte ter 
discussie stelde en nieuwe wegen zocht.  
 
Op de universiteit was ik actief op de golven van 
democratisering en vermaatschappelijking van het 
studentenleven. En door  het organiseren van internationale 
congressen voor jongeren uit landen die tot voor kort in oorlog 
met elkaar waren geweest, kon ik volop de utopie beleven van 
een vrije, liefdevolle en open samenleving.  Deze ervaringen 
veranderden mijn blikrichting totaal en gaven mij ook kansen te 
experimenteren met nieuwe leefstijlen.  
 
2.  
Maar begin jaren ’70 werd ik gemaand hiermee te stoppen en 
weer een traditioneel  kerkelijk en kloosterlijk leven te gaan 
leiden. En dat terwijl ik voor mijn gevoel nog maar pas met een  
vernieuwd en vernieuwend christelijk leven begonnen was. Ik 
zocht uitwegen en bezocht in het geheim het marxistische Oost-
Duitsland, maar dat het praktische leven van alledag in dit  
communistische land bleek een enorme teleurstelling. Toen 
maakte ik in 1972 een wanhopige reis naar Zuid-India, naar de 
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ashrams van Ramana Maharshi en Aurobindo, waar voor mij 
een spirituele doorbraak plaatsvond.  
 
Ik was ten einde raad omdat ik me zo gevangen voelde in het 
traditionele kerkelijke leven. De God, die in mijn jeugd zo nabij 
was en overal aanwezig leek, was nu verder weg dan ooit. En de 
openheid naar de wereld die het Vaticaanse Concilie had 
beloofd, bleek niet aan te slaan bij de kerkelijke leiding. Die 
leek wereldvreemder dan ooit en de hiërarchie van bejaarde,  
conservatieve mannen een fossiel uit lang vervlogen Romeinse 
tijden. Die kerkelijke leiders begonnen ook moeilijk te doen 
naar vrienden die opkwamen voor de armen in de derde wereld 
en een authentieke, evangelische bevrijdingstheologie preekten.   
 
Liturgie interesseerde me nog vanwege de muziek en prachtige, 
oeroude symboliek. Maar feitelijk had alleen ‘community 
building’ en ‘emancipatie van minderheidsgroepen’ mijn hart. 
Maar waar kon ik nog inspiratie vandaan halen? Er was een 
sterke behoefte om naar binnen te gaan. De kerkelijke 
dogmatiek blokkeerde ‘the God within’. In het Oosten bleek dat 
helemaal geen probleem. In stille momenten merkte ik dat mijn 
hart daarheen werd getrokken en begon ik inspiratie zoeken in 
Oosterse mystiek en meditatie. Dat bleek een verademing. Maar 
omdat boeken mij niet voldeden en er te weinig kans was om 
Oosterse meditatie te volgen (een heel verschil met wat nu 
beschikbaar is) besloot ik mijn oversten te vragen een reis te 
mogen maken naar India. Veel vrienden en vriendinnen 
ondersteunden mij daarin.  
 
3. 
In augustus 1972 reisde ik af naar Tiruvannamalai in Zuid-India.  
Daar was een bekende ashram van Ramana Maharshi waar men 
leefde volgens de Indiase advaita traditie en er stond ook nog 
een druk bezochte hindoetempel. Bovendien lag dit vlak bij 
Auroville, een nieuwe, moderne yogastad, waar mijn vriend, de 
franciscaan Ruud Lohman, woonde en werkte. Auroville was 
genoemd naar Aurobindo, de initiator van integrale yoga, en 
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deze stad was een initiatief van zijn vrouwelijke partner die The  
Mother genoemd werd. Kortom, een uiterst spiritueel gebied in 
India.  

 
Maar het werd een bittere teleurstelling. Met name in de hindoe 
tempel botste ik weer tegen hetzelfde lege ritualisme aan, waar 
ik ook al in de kerk tegenaan gebotst was. En de meditaties 
lukten ook niet zo erg. In mijn wanhoop schreef ik daarom een 
brief naar The Mother. Ik wilde nu antwoord krijgen op diepe 
levensvragen.  
 
The Mother antwoordde me, maar niet per post. In een droom 
zag ik haar met grote hanenpoten een tekst voor mij opschrijven. 
Die tekst was ‘Go beyond.’ Daarover belde ik Ruud. Toen ik het 
handschrift had uitgelegd zei hij dat dit inderdaad het schrift van 
The Mother was en dat ik dus ‘beyond’ moest gaan. Hoe? vroeg 
ik. Dat kon hij me aan de telefoon niet uitleggen. Daarvoor 
moest ik naar Auroville komen. Een paar dagen later was ik op 
weg. 
 
Toen ik in zijn hutje aankwam was hij in meditatie. Hij vroeg 
me te gaan zitten. Ik vroeg hem wat het geheim was van ‘go 
beyond’. En hij zei: ‘Dat is gewaar zijn, gewoon waarnemen, 
witnessing.’ Ik begreep er niet veel van maar Ruud raadde me 
aan rustig te gaan zitten en op mijn adem te letten. Niet aan mijn 
adem te denken, maar gewoon mijn adem waarnemen, er bij 
blijven zonder denken. Dat was voor mij totaal nieuw en ik 
aarzelde. Maar Ruud bleef me rustig aankijken en toen gebeurde 
er iets wonderlijks.  
 
Terwijl ik rustig op mijn adem lette was het alsof ik in mijn 
ooghoeken mijn gedachten kon zien. En plotseling was er een 
helder gewaar zijn van mijn denken en van de gevoelens die er 
onder zaten. Ik zag, bijna als een vreemde,  mijn piekeren en 
mijn gelovig leven, mijn bidden vol twijfels en angsten. Daar 
had ik me wel vaker mee bezig gehouden, maar dan was het 
reflectie, nadenken. Nu zag ik mijn denken en was een soort 
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buitenstaander van wat ik voelde. Heel rustig en ontspannen 
nam ik mijn emoties waar, zonder oordeel, mild en echt.  
 
Er was ook een helder bewustzijn van waar ik was. Mijn 
zintuigen waren totaal open. Het geritsel van vogels op het dak 
van de hut, mensen die langskwamen, Ruud die in een hoek zat, 
alles en iedereen  
 

 
Bhagwan Shree Rajneesh. 

 
was heel aanwezig. Het was geen extatisch ver weg zijn van het 
gebeuren in en om me heen, het was een totaal aanwezig zijn, 
zonder filter, zonder splitsing. Op een wonderlijke afstand van 
wat ik dacht en voelde, en tegelijkertijd heel nabij.  
 
Dit was de ervaring van een ander bewustzijn, een ander 
energieniveau, nieuw en tegelijkertijd heel vertrouwd. Het 
voelde als een thuiskomen na een lange reis. Het riep ook 
herinneringen op aan ervaringen in mijn jeugd in de natuur. 
Eenzelfde totaal aanwezig zijn bij wat er in me en om me heen 
gebeurt, een rustig geluk en zekerheid.  
 
Het was heerlijk. Ruud gaf me af en toe wat chai te drinken en 
soms zeiden we wat tegen elkaar. Maar niet veel. Op een 
gegeven moment zei ik: ‘ Ruud, hoe is het mogelijk. Dit is  waar  
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iedereen altijd naar zoekt. Het is zo simpel en tegelijk zo….’ Ik 
kon geen woorden meer vinden en we moesten allebei lachen.  
 
En dan weer: ‘ Niets is echt heilig, Ruud, of liever alles is 
heilig.’ Of: ‘Hier hebben we geen priesters of andere  
bemiddelaars voor nodig. Gebeurt vanzelf. En het is echt 
goddelijk.’ En langzaam zonk ik weg in een diep weten, een 
besef van eenheid met alles en iedereen.  
 

 
Ramana Maharshi. 

 
Die avond bleven we bij elkaar en Ruud zocht een plekje voor 
mij voor de nacht. Maar ik bleef buiten zitten en genoot van 
tjirpende krekels in de velden, van de stille duisternis om me 
heen en van de twinkelende sterren hoog in de hemel. Elk 
moment leek nieuw. Golven van extase wisselden af met stilte 
en diepe vreugde.  
 
De volgende dagen besefte ik ook dat er echt iets wezenlijks 
gebeurd was. Wat het traditionele christendom mij niet had 
kunnen geven, was gevonden. Er was een nieuwe ruimte 
gevonden, een stevige rots  waarop gebouwd kon worden, een 
bron van liefde en stromend bewustzijn, de levensbron. En die 
levensbron was er voor iedereen. Was dit het 
‘christusbewustzijn’ of ‘het rijk Gods’ waarover we zo  
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vaak in de theologie hadden gesproken? Misschien, maar die 
termen leken op dit moment veel te zwaar dogmatisch beladen. 
De ervaring hoefde ook geen woorden te hebben.  
 
Wat ik zeker wist was: op het moment dat ik meende te breken 
met alle bestaande vormen van het traditionele christelijke 
leven, had ik de diepte ervan geproefd, de kern ervan gevonden 
in de stille aanwezigheid bij mezelf en de wereld om me heen. 
Was dat nog in christelijke termen uit te drukken? Terwijl ik er 
met Ruud over sprak, schoot me iets te binnen: ‘Ruud, toen ik 
een paar jaar geleden in een commissie werkte die de katholieke 
catechismus  moest moderniseren, heb ik voorgesteld het woord 
‘hiernamaals’ overal te veranderen in het woord  ’hiernumaals’. 
Ik had toen nauwelijks een idee wat ik zei. Ik wist alleen: ik kan 
niet meer wachten  tot na mijn dood. Het leven gebeurt hier en 
nu. Als we teveel over de horizon kijken naar een onduidelijk 
hiernamaals, verliezen we de tijd van leven hier. Dat kan God 
niet bedoeld hebben.’  
 
‘Het woord hiernumaals kwam er niet door. Daar moet ook een 
ervaring aan ten grondslag liggen, en die is in het traditionele 
christendom moeilijk te realiseren. Maar nu is die ervaring er. 
En het is geweldig. Al dagen lang geniet ik ervan. De ervaring 
is: elk moment is nieuw.’  
 
Ruud lachte. ‘Dit gewaar zijn is kennis van het hart, esoterische 
wijsheid,’ zei hij. ‘Dit is leven. Er is niets anders nodig.’   
 
Er was een verlangen om in Auroville te blijven, maar er 
gebeurden daar ook dingen die mij ervan wegdreven en na 
enkele dagen wist ik dat ik terug moest naar Nederland. Ik wilde 
mijn medebroeders deelgenoot maken van de ontdekking die ik 
gedaan had. Ik wist: hier zochten we naar, hier ging het om in 
het leven, dit moesten ze nu zelf ervaren.  
 
Maar ik kwam aan een gesloten deur. Erger, men verzocht mij 
het klooster te verlaten en ik mocht ook geen kerkelijke 



 32 

activiteiten meer leiden. Mijn leefstijl, opvattingen en reis naar 
India pasten niet meer in het kerkelijke systeem. Voor mij op 
dat moment een bijna traumatische ervaring, maar achteraf 
gezien een blessing in disguise.   
 

  
‘The Mother’ of Auroville. 

4. 
Een aantal maanden had ik geen werk meer, geen inkomen, geen 
contacten. Ik moest veel uitleggen aan mijn ouders en familie en 
verloor veel vrienden en vriendinnen. Dat was een diepe crisis 
waarin ik leerde te blijven ‘waarnemen’ hoe moeilijk de situatie 
ook was. Maar  op dat moment leerde ik ook mijn echte 
vrienden en vriendinnen kennen. En  – het leven is vol 
verrassingen -- na enige tijd  herinnerden enkele mensen zich 
hoe ik actief was geweest in de kerk. Er werd me een baan 
aangeboden op het toenmalige ministerie van CRM, als 
secretaris van een nieuwe landelijke organisatie  die 
vormingswerk voor minderheidsgroepen ging uitvoeren. Daarin 
kon ik mijn vroegere ervaringen op een nieuwe manier kwijt. 
Dat werk heb ik vanaf die tijd met hart en ziel gedaan.  
 
En omdat ik in die tijd ook een relatie kreeg met Gea, een 
Amerikaanse  concertpianiste, was ik, samen met haar dochter 
Joyce, plotseling een huisje-boompje-beestje mens geworden. 
En had ik onverwacht, als een gezonde dertiger, een mooi en  
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luxueus plekje gekregen in een welvarende, dynamische, 
seculiere maatschappij. Alles leek okay en ik vergat de spirituele 
doorbraak die mij in India was overkomen.  
 
Maar de seculiere wereld had ook zijn kille en duistere 
schaduwkanten. In mijn eigen werk met minderheidsgroepen 
begon het idee van marktwerking en van ‘een nieuwe kans voor 
de kansrijken’ steeds hoger te scoren en kregen de kansarmen de 
eerste klappen. Het vaste geloof in de economie steeg daarmee, 
maar dit gouden kalf bleek wankel op zijn poten te staan: hoe 
lang zouden we nog grondstoffen voor onze groei-economie 
hebben? In 1972 kwam een rapport uit van de Club van Rome, 
waarin een angstaanjagend toekomstscenario geschetst werd 
over de beperkte voorraad van de grondstoffen waarop onze 
economie draaide. Waren we de aarde aan het verkwanselen?  
Stevenden we op een economische wereldramp af? Er waren 
toch ook technologische alternatieven. Waarom werden die niet 
benut?  
 
Die vraag gold op alle fronten. Het rijke Westen leek ook op 
talloze manieren door oorlogszuchtige derden bedreigd te 
worden, maar moesten we daarom Nederland volplanten met 
kruisraketten? Het roer moest drastisch om, maar waarom 
gebeurde dat niet? Bij een grote groep mensen, waaronder veel 
vrienden van mij, vatte het idee post dat achter de schermen de 
grote multinationals dit tegenwerkten en de media en politici 
dwongen naar hun pijpen te dansen. Een somber, chaotisch 
scenario.  
 
De vraag kwam welke tegenkrachten er nog te mobiliseren 
waren?  En ook, hoe je zelf in deze chaos overeind kon blijven. 
Hoe kon je in deze maatschappij nog zinnig leven en werken? 
Waar nog werkelijke inspiratie te putten? Het was duidelijk dat 
we op een nieuwe manier ‘naar binnen’ moesten gaan om daar 
zelf een antwoord te vinden op vragen die ons bezig hielden. En 
van daaruit tot nieuwe actie te komen. Hoe? Ieder zou dat zelf 
moeten doen, en dan zouden we bij elkaar kunnen komen om 
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vanuit nieuwe inspiratie vernieuwende projecten te starten. Het 
leek een groots, nieuw experiment. 
 

 
Pir Vilayat Inhyat Khan. 

 
Helaas had niemand van ons daar ervaring mee. Wel hadden we 
uit de jaren ’60 de nodige inspirerende ervaringen opgedaan van 
nieuwe mogelijkheden om ‘mens te zijn op aarde’, maar het 
bleek in de jaren daarna moeilijk deze concreet in de praktijk 
van het leven van alle dag uit te werken. Er was nog inspiratie 
en grote actiebereidheid, maar er kwamen ook andere golven op 
die dit overspoelden. Grote groepen leefden nog met idealen van 
een nieuwe wereld, waarin meer ruimte was voor waarachtige 
spiritualiteit, vrede en solidariteit, maar de grensovergangen 
naar dit nieuwe land werden steeds vaker gesloten. De officiële 
richtingborden werden gewijzigd. De hoofdstroom leek de 
andere kant op te gaan. Hoe konden we in gunstiger vaarwater 
terecht komen?  
 
In die tijd kwamen de herinneringen weer op aan de spirituele 
doorbraak die me in 1972 was overkomen in Auroville. Die 
ervaring begon aan me te knagen als een ‘heimwee naar huis’. 
En samen met mijn vriendin Gea en vrienden zochten we een 
nieuwe weg naar binnen. We raakten geïnteresseerd in therapie 
van de human potential  movement, christelijke mystici  en 
esoterische stromingen. En bezochten verschillende spirituele 
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leraren om onze honger naar echtheid en waarheid te stillen. Het 
was ‘spiritueel winkelen’. Prima, boeiend, leuk maar was dit het 
nu? 
 
Daar kwam onverwacht verandering in door een van de 
spirituele leraren waar we ons in die tijd goed bij thuis voelden: 
de soefi meester Pir Vilayat Inhyat Khan. Hij nodigde ons in 
1975 met een aantal vrienden uit bij hem een retraite mee te 
maken in het ‘Camp des Aigles’, hoog boven het Franse 
Chamonix. Die retraite was een zonnig, vrolijk en magisch 
gebeuren. 
 
Op een gegeven moment vroeg Pir aan Gea en mij of we de 
volgende morgen heel vroeg bij hem wilden komen in de grot, 
waar hij de nacht had doorgebracht. Wij kwamen er op het 
moment dat de zon op kwam en gingen de grot binnen. Pir zat er 
en sprak een tijdje met Gea en richtte zich toen ernstig naar mij. 
Hij keek me lang en diep in de ogen en ik verwachtte op dat 
moment dat hij me, omdat hij dat ook had aangekondigd, zou 
inwijden in de orde van de soefis. Maar hij bleef zwijgen en zei 
toen tot mijn grote verrassing dat hij niets meer voor mij kon 
doen. 
Teleurstelling. Maar Pir sloot zijn ogen en het was alsof hij diep 
van binnen luisterde naar wat hij moest gaan zeggen. Het duurde 
minuten en toen kwam het: ik  moest wachten tot ik mijn ware 
Meester gevonden zou hebben. Hij, Pir, was niet mijn ware 
Meester. Opnieuw was ik teleurgesteld en verbaasd, maar hij 
zei: ‘Maak je niet ongerust. Die Meester is jou al aan het 
zoeken.’ En toen, lachend en wijzend op Gea: ‘En zij  zal hem 
helpen jou te vinden.’   
 
Dat bleek wonderwel te kloppen.         
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GERUCHTEN  OVER  BHAGWAN 
De Meester roept je 

 
Op een avond kwam mijn vriendin Gea laat thuis en zei dat ze 
naar India wilde. Ze had gehoord dat er een Indiase goeroe was 
die, zoals ze zeiden, ‘wijsheid op zijn tong had’ en bovendien 
heel erg van muziek hield. Die ook een nieuwe godsdienst aan 
het stichten was, en daar kon je maar het beste zo snel mogelijk 
bij zijn. 
 

 
The Master functions like a catalytic agent.’ 

 
Ik herinner me nog dat ik woedend werd en stampvoetend in de 
kamer stond te roepen: ‘Een nieuwe godsdienst!? Daar hebben 
we er al meer dan genoeg van. Mij zul je daar nooit zien!!’ Toen 
Gea  bleef aanhouden, zei ik: ‘Okay, als jij wilt gaan, kunnen we  
dat overleggen. Ik zorg wel voor je kind. Maar zeur er bij mij 
niet meer mee aan mijn  kop.’ 
 
Toen ik dat zei, besefte ik niet dat ik een half jaar later aan mijn 
superieuren op het Ministerie zou vragen om een vervroegde 
vakantie, om iets te gaan uitzoeken in India. Tot dat moment  
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was er met mij van alles gebeurd. Op een wonderlijke manier 
was ik op het spoor van Bhagwan terecht gekomen en werd ik 
bijna ziek van een diep heimwee, het gevoel dat ook een 
postduif moet hebben als ze naar huis wil.  
 
Het was begonnen toen ik, op eigen houtje, aan een ‘actieve 
meditatie’ ging meedoen in het toenmalige  New Age centrum 
De Kosmos in Amsterdam. Dat was een verbluffende ervaring. 
De meditatie begon met chaotisch ademen, alles eruit gooien 
wat je op je hart had, huilen, lachen, springen en dansen. En dat 
onder het oorverdovend geluid van trommen en opzwepende 
muziek die me ‘back in my roots’ brachten. Na enige tijd stopte 
plotseling alles en viel er een stilte, heel diep, heel intens. Die 
stilte gaf me vleugels, alsof ik als een vogel door de open hemel 
vloog, zonder bagage, vrij in de ruimte, in vol bewustzijn. Hoe 
lang? Ik weet het niet. Maar na een tijdje werd er zachte 
dansmuziek ingezet waarop we in verstilde vreugde konden 
dansen. 
 
Deze meditatie, waarin ik onverwacht terecht was gekomen, 
bleef me achtervolgen. Dagen lang hoorde ik ook de trommen 
van deze meditatie en het gekrijs en de stilte van mensen met 
wie ik hieraan had meegedaan. Ook  ervoer ik  onder  mijn werk 
dat er iets met mijn lijf was gebeurd dat ik niet kende. Zo 
herinner ik me dat ik een paar dagen na deze meditatie een 
vergadering over ‘lange afstandsonderwijs’ moest voorzitten en 
dat in mijn lichaam schokgolven van energie plaatsvonden die  
ik maar nauwelijks kon onderdrukken. Ook begon ik aura’s te 
zien. En ’s nachts droomde ik van een vreemde man in witte 
kleren die mij wenkte. Dat kon ik onder mijn werk niet 
gebruiken. 

 
Toen ik hierover belde met een bevriende psychiater, nodigde 
hij me uit om bij hem langs te komen. Hij legde me uit dat ik 
meegedaan had aan een ‘dynamische meditatie’ van niemand 
minder dan Bhagwan Shree Rajneesh. Hij liet me ook 
verschillende foto’s van hem zien, maar pas toen hij me een foto 
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liet zien van een veel jongere Bhagwan in een van zijn vroege 
meditatiekampen op de Mount Abhu, herkende ik met een kreet 
degene die ik in mijn dromen had gezien. De psychiater, die 
juist uit Poona terugkwam, grijnsde en zei: ‘ De Meester roept 
je, jongen. Kijk maar wat er gaat gebeuren.’ 
 
Er gebeurden daarna inderdaad  veel onverwachte dingen, die, 
wonderlijk genoeg, allemaal in de richting van Bhagwan wezen. 
Ik verzette me uit alle macht, maar mijn verweer werd steeds 
zwakker. Ik begon met mezelf te redeneren in de geest van: ‘Zo 
erg kan het toch niet zijn om eens een kijkje in zijn ashram in 
Poona te gaan nemen.’ En even later: ‘Hij schijnt prachtige  
lezingen te geven over alle mogelijke esoterische stromingen. 
Daar heb je in ieder geval meer aan dan wat de kerken tot nu toe 
geboden hebben. Die zijn nog nooit tot de kern doorgedrongen. 
Hij misschien wel.’ Of: ‘Hij integreert Westerse therapieën met 
Oosterse meditatie. Daar hebben we op dit moment toch grote 
behoefte aan. Ook interessant voor volwasseneneducatie.’ 
 
Het bleek een glijbaan waarop geen halt meer mogelijk was. 
Opnieuw kwamen mijn grote levensvragen naar boven. En de 
vreugde dat er een antwoord op kon komen. En daarmee 
panische angst omdat ik besefte dat hier alles op het spel stond. 
Niets half meer, niets boeken, niets gesprek. Gewoon de sprong 
wagen in het diepe. Op een gegeven moment was het niet meer 
te houden, vroeg ik vervroegde vakantie van twee weken op het 
Ministerie, en zag ik mezelf opnieuw naar India vliegen. Voor 
twee weken?   
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DE  SPRONG  WAGEN 

Een student wordt discipel 
 
De eerste ontmoeting met Bhagwan in de kleine Lao Tzu Hall 
was overweldigend. Alles in me werd opgerakeld. 
Herinneringen aan oude esoterische tradities, vergeten initiaties, 
zware beproevingen  kwamen naar boven.  Ook een oude tekst 
uit het evangelie: ‘ The bridegroom, the bridegroom is here,’ 
riep ik sponbtaan. ‘It is time to celebrate’. Het kleine groepje 
aanwezigen maande me om stil te zijn, maar Bhagwan 
glimlachte.   
 

 
Ojas’ initiation into  sannyas,28 May 1977. 

 
Een paar dagen werd ik sannyasin en zijn discipel. Dat gebeurde 
op 28 mei 1977, op de verjaardag van mijn  moeder. Bhagwan 
gaf me de naam Deva Ojas, wat ‘goddelijke energie’ betekent.  
 
Omdat ik maar twee weken kon blijven stelde Bhagwan me toen 
voor naast de dagelijkse meditaties ook  enkele groepen te doen. 
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‘Centering’ was er een van, herinner ik me. En ook een groep 
met Somendra, waarbij iedereen onmiddellijk uit de kleren ging. 
Voor de laatste twee dagen gaf Bhagwan me nog een tantra 
groep, die ik niet kon afmaken omdat ik halverwege de groep al 
weer het vliegtuig naar Nederland moest nemen. Wel mocht ik 
vrijdagavond nog voor een darshan  bij hem komen en 
eventuele vragen stellen.  
 
Ik had geen vragen, maar toen ik voor hem zat kwam het er uit: 
‘I feel mad from both sides. Looking from here to my office 
where I will work next Monday, I feel mad to do so. That is a 
real madhouse. But I am sure that, when I am working in my 
office again and look back to this place, I will see this here as a 
madhouse as well. Please tell me what to do.’ Bhagwan  
glimlachte en toen gebeurde er iets wonderlijks. Hij haalde een 
knijpkat uit zijn zak, begon er een lichtje mee te maken en vroeg 
me in dat lampje te kijken. Ik was perplex. Zo’n existentiële 
kwestie, en dan in een lampje turen. Maar het effect was dat ik 
even mijn controle verloor en duidelijk besefte dat de ashram 
mijn veilige haven was.  Bhagwan deed het lampje uit, keek me 
aan en zei: ‘So Ojas, you come here?’ En van diep uit  mijn hart 
kwam YIPPEE en YES. En Bhagwan vroeg Ma Yoga Laxmi 
alles voor mij te regelen. 
 
Thuisgekomen besprak ik alles met mijn vriendin Gea en 
maandag ging ik als gewoonlijk naar kantoor. In een corduroy 
oranje pak en met mala. Ik was zenuwachtig en ook benieuwd 
hoe mijn collega’s  zouden reageren, maar er kwamen geen 
reacties. Te druk? Verlegen? Niet weten wat te zeggen? Geen 
idee. Maar dat hielp me wel om gewoon weer mijn werk op te 
pakken. Er was zoveel te doen. En na een paar weken ging alles 
weer zijn gewone gangetje en was ik blij alles te kunnen 
vergeten…..  
 
Maar dat lukte steeds minder. Ik praatte er veel over met Gea. 
Zouden we toch maar niet alles hier opgeven en samen naar 
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Poona gaan? Haar dochter zou dan bij haar vader kunnen 
logeren….   

 
Medio augustus, toen ik gevraagd werd voor een paar nieuwe 
projecten, besloot ik dat niet meer te doen. En ik vertelde mijn 
collega’s dat ik wilde stoppen en naar India gaan. Ik vertelde het 
luchtig, maar tot mijn verbijstering braken toen de beren los. Ik 
werd uitgescholden door mijn collega’s die me hier vanaf 
wilden houden. Ze noemden me een ‘revisionist’ en hadden het 
over ‘goeroe-giro’. Mijn chef stuurde zelfs drie wijze mannen 
naar me toe die me vroegen of ik misschien overspannen was en 
een paar maanden op vakantie wilde. Ik kon hen duidelijk 
maken dat ik niet overspannen was, maar het werken werd me 
bemoeilijkt en de sfeer bleef gespannen. Om dat op te lossen 
beloofde ik een persconferentie waarin ze met al hun vragen en 
grieven zouden kunnen komen.  
 
Dat gebeurde, en ik kon uitleggen hoe belangrijk het is in je 
leven om te weten wie je werkelijk bent. Anders loop je in je 
leven jezelf voorbij en – er waren in dat jaar drie collega’s 
plotseling gestorven – dan is je leven voorbij voordat je het 
weet. Ik kon ook uitleggen dat je alleen vanuit een diepere bron 
in jezelf tot werkelijk innovatieve dingen in staat bent. Dan kon 
je pas echt experimenteren met nieuwe emancipatorische 
leefstijlen.  
 
Ik herinner me dat mijn collega’s ook vroegen of ik in India nog 
iets met democratisering wilde doen. Daar had ik over 
nagedacht en informatie ingewonnen bij mensen die van Poona 
kwamen, zei ik. Enthousiast als ik was kon ik al enkele plannen 
voorleggen:   

- Ik zou in ieder geval in de ashram democratische 
beginselen proberen in te voeren.  

- En ik had gehoord van bedelaars rond de ashram. Daar zou 
ik contact mee opnemen en bezien of er, door 
gezamenlijke actie, verbetering in hun lot te organiseren 
zou zijn.  
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- En natuurlijk zou ik ook naar de Universiteit van Poona 
gaan. Dan zou ik het boekje van de econoom E.F. 
Schumacher ‘Small is beautiful’ meenemen en vragen of 
er interesse was voor ‘appropriate technology’, 
kleinschalige, arbeids- en kennisintensieve verbeteringen 
van technologie . Nederlanders die ik kende en die 
hiermee vertrouwd waren zouden hierover adviezen 
kunnen geven.  

 

 
- Sitting in silence with the Master. 

 
Mijn secretaresse werkte alles in het weekend uit en daarna 
werd het rustig. Ik kreeg zelfs sympathieke opmerkingen en 
jaloerse sneeren, men knoopte gesprekjes aan over yoga en 
meditatie of over persoonlijke problemen. En bij het afscheid 
kreeg ik als cadeau mee dat ik twee jaar lang terug zou mogen 
komen. 
 
Gea en ik gaven onze huisraad weg aan vrienden en vertrokken 
eind november 1977 naar de Shree Rajneesh ashram in Poona. 
Wij voelden ons studenten van het leven, discipelen van een 
unieke Meester en we gingen ons inzetten voor een groots, 
utopisch project.  
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We waren ook vol plannen. Maar al spoedig na onze aankomst 
in de ashram ontdekten we dat we onze plannen wel konden 
vergeten. Wel kreeg ik aanvankelijk de kans naar de Universiteit 
van Poona te gaan en kon ik met bedelaars praten om een 
eventuele actie op te zetten. Maar dat liep dood. En voorstellen 
voor democratisering van de ashram? Daar was geen tijd meer 
voor. Dat was maar lastige bagage uit het verleden. In de ashram 
leefden  heel andere prioriteiten.  
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DE  SHREE  RAJNEESH ASHRAM  IN  POONA  
Een seculiere mysterieschool 

 
Bhagwan vergeleek zichzelf vaak met Jezus of met Boeddha. 
Dan zei hij bijvoorbeeld: ‘Sannyas is exactly like when Jesus 
was on earth’ of ‘ Buddha was on earth and a few people 
gathered around him and risked all! The same drama is played 
here.’ Hij probeerde een synthese te scheppen tussen het 
introverte pad van Boeddha en het extraverte van Jezus, tussen 
meditatie en liefde. Maar de vorm waarin hij het deed was van 
de traditionele mysteriescholen.  
 
Mysteriescholen ontstonden in de oudheid als de bestaande 
traditionele ‘polisreligie’ niet meer voldeed aan de religieuze 
behoeften van de mensen. Als er dan een wijze spirituele leraar 
of heilige opstond die het lijden van het ego-bewustzijn te boven 
was gekomen, met zijn woorden het hart aansprak, nieuwe 
kracht gaf en praktisch de weg kon wijzen in de 
wederwaardigheden van het leven, dan kwamen er al snel  
studenten en discipelen die zich in de buurt van deze persoon 
gingen vestigen. In het Oosten ontstonden zo talloze ashrams. In 
het Westen kloosters en kloosterorden, maar die werden door 
het kerkelijke leergezag nauwlettend in de gaten gehouden en 
kregen nauwelijks ruimte om te experimenteren.  
 
Deze mysteriescholen hadden een traditie tot ver in de oudheid, 
ook in het Westen. En naargelang hun stichter en de plaats en 
tijd waarin zij ontstonden hadden zij vaak totaal verschillende 
vormen. Als we bijvoorbeeld onderzoek doen naar de tijd van 
het Romeinse Rijk dan vinden we daar een aantal streng 
ascetisch scholen, zoals de Griekse Orphische mysteriën of de 
Mithras cultus. Maar ook andere die zich kenmerkten door een  
grote levenslust en door luidruchtige, orgiastische feesten, zoals 
de Dionysische mysteriën. Ook treffen we er scholen die 
misschien wel rustiger oogden dan de Dionysische mysteriën, 
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maar waarin drugs de uitverkorenen een extatische trip cadeau 
deden.  Een bekend voorbeeld hiervan is de Isiscultus in het 
oude Egypte, waar men door het eten van beschimmeld 
moederkoren (el-got) unieke lsd-ervaringen kreeg, en op muziek 
van‘sisters’ (een soort besnaarde rammelaars) extatische dansen 
uitvoerde.  
 
Grote verschillen dus. Maar alle scholen kenden zware 
initiatieritussen, waarin het oude ego moest afsterven en de 
nieuwe mens ‘stralend als de zon’ herboren zou kunnen worden. 
Ook waren bijna alle mysteriescholen streng hiërarchisch 
georganiseerd zodat alleen de ingewijden toegang hadden tot de 
geheimen. En tenslotte kenden alle scholen  een zwijgplicht 
voor de geïnitieerden, zodat men tijdens de riten vrij kon doen 
wat het hart ingaf en deze geheimen daarna niet ‘als paarlen 
voor de zwijnen’ gegooid zouden worden en daarmee ontkracht.  
 
Is dit een context waarin we de Shree Rajneesh Ashram kunnen 
verstaan? In mijn optie wel. Bhagwan is nog steeds een van de 
grote spirituele leraren en Meesters van de vorige eeuw. Hij had 
een praktische boodschap voor de hele wereld waarmee hij op 
kleine schaal, in zijn eigen ashram te Poona in India, 
experimenteerde.  
 
Bhagwan wist ook waar hij het over had. Hij was iemand die 
diep doordrongen was van het feit dat de mensheid aan de rand 
van de afgrond stond en dat alleen het risico van een sprong in 
bewustzijn redding zou kunnen brengen.  
 
Zo had hij het ook zelf ervaren. In zijn studietijd was hij in een 
diepe crisis terechtgekomen en was overweldigd door twijfels, 
fysieke pijn  en gevoelens van vreselijke onzekerheid en leegte. 
Hij moet toen gezien hebben hoe het ego-gerichte bewustzijn de 
mensheid en de aarde aan de rand van de afgrond heeft gebracht. 
En hoe alleen een collectieve transformatie van bewustzijn een 
uitweg zou kunnen bieden.  
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Maar zo’n transformatie moet eerst in ieder individu 
plaatsvinden. Hemzelf was dat overkomen toen hij alles 
geprobeerd had om uit de crisis te komen. Toen hij merkte dat 
zijn inspanningen niets opleverden, was hij met zijn pogingen 
gestaakt en had helemaal niets meer gedaan. De daarop 
volgende week had hij zich zeer ontspannen, vredig en gelukkig 
gevoeld. 
 
Maar op een nacht --  zoals hij eens vertelde, op 21 maart 1953 
– werd hij wakker en voelde een aanwezigheid in de kamer, een 
pulserende energie, een orkaan van licht, vreugde en extase.  
 

 
Ecstatic dancing : a new way of meditating. 

 
Deze ervaring was zo sterk en verstikkend, dat hij de kamer 
uitrende. Hij liep naar de nabijgelegen tuin en ging onder een 
boom zitten. Daar werd alles rustig en een en al zegen. Hij had 
een bewustzijnssprong gemaakt. Hij was een nieuwe mens 
geworden.  
 
Hiervan wilde hij iedereen deelgenoot maken. Door in de jaren 
daarna rebelse lezingen te gaan geven in India die soms 50.000 
tot 100.000 mensen trokken. Door experimentele energie-
retraites te gaan geven op de Mount Abu. Door in 1970 in 
Bombay discipelen te initiëren. En door  zich in 1974 in een 
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luxe villawijk in Poona te vestigen om daar een ashram te 
beginnen als een moderne, seculiere mysterieschool. 
Was het een mysterieschool? Daar kun je natuurlijk tegen 
opwerpen dat Bhagwan geen zware initiatieritussen  kende die 
je moesten zuiveren en vrij maken van je ego. Voor hem was 
iedereen welkom, wat voor achtergrond of verleden hij of zij 
ook had. Maar zoals ik later zal uitleggen was het verblijf in de 
Shree Rajneesh Ashram een initiatieritus die zijn weerga niet  
had. Of je je in therapiegroepen stortte, werkte in een van de 
departementen of ‘dynamisch  mediteerde’, alles was – als je het 
totaal en met bewustzijn deed -- catharsis, alles was zuivering.  
 
En geheimhouding? Bhagwan had een techniek ontwikkeld 
waarbij zoveel rook ontwikkeld werd voor de buitenwereld dat 
niemand meer wist wat er gaande was. In plaats van alles 
geheim te houden voor de buitenwereld zorgde hij voor holy 
smoke, spotlights en totale overbelichting, zodat er voor 
buitenstaanders nauwelijks meer iets te zien was van wat er  
werkelijk gebeurde. In ‘Contact met de buitenwereld’ zal ik daar 
nader op ingaan.  
 
Dat Bhagwan hierbij veel risico’s nam, ook voor zichzelf, 
betwijfelt niemand. Vooral in Rajneeshpuram werden die 
duidelijk. Ook daar zal ik nader op ingaan. 
 
De papers beginnen te dwarrelen. Ben benieuwd hoe ik alles ga 
formuleren. De thematiek en  sfeer waarin ik ga schrijven is me 
nu wel bekend. Dat heeft de dichter Guillaume Apollinaire eens 
als volgt uitgedrukt: 

Come to the edge, he said. 
They said: We are afraid. 
Come to the edge, he said. 

They came. 
He pushed them…. And they flew. 
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BROEDPLAATS  VAN  EEN  NIEUWE  MENS 

Enkele concrete gegevens en cijfers 
 

De aankomst in november 1977 in de Shree Rajneesh Ashram in 
Poona was voor Gea en mij overweldigend. We wisten het: we 
stappen in een groots project. Hier doen wij mee met een 
religieuze revolutie die een radicale nieuwe manier van leven 
mogelijk gaat maken. In zijn ochtendlezingen sprak Bhagwan  
 

 
Bhagwan Shree Rajneesh. 

 
herhaaldelijk over een nieuwe mens ,spiritueel en sensueel 
tegelijk, een synthese van oosterse mystiek en westers 
materialisme, een experiment dat hij  ‘spiritueel materialisme’ 
noemde.  Deze mens zou het licht zien in zijn commune, een 
oase van liefde, vrijheid, vreugde en harmonie.  
 
Maar hoe dit realiseren? Voor ons was de plaats van de 
handeling de ashram van Bhagwan in Poona. Het was een plaats 
vol planten en bloemen, luxueuze gebouwen, een Boeddhahal, 
therapieruimten, werkplaatsen, een restaurant. Alles was 
beschikbaar voor well being and  good living.  
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En overal ontmoetten we in oranje-rood gekleurde vrienden en 
vriendinnen met wie wij het experiment gingen wagen. 
Sannyasins, een Indiase naam voor discipelen. Bhagwan was in 
1970 in Bombay begonnen discipelen te initiëren, die hij een 
nieuwe naam gaf en een mala met een fotootje van hemzelf erin. 
Hij droeg hen op dagelijks te mediteren en voortaan alleen maar 
oranjerode kleding te dragen, de traditionele kleur van de 
sannyasins of asceten in India.  
 
Maar hier hield de vergelijking met de traditionele asceten op. 
Want om de initiatie te ontvangen hoefde men niet aan bepaalde 
voorwaarden te voldoen, zoals gebruikelijk was bij de 
traditionele vorm van sannyas. Evenmin eiste Bhagwan een 
ascetische levenswijze, integendeel: hij moedigde sannyasins 
aan om het leven juist te omhelzen, grenzen ervan te verleggen,  
traditionele conditioneringen en taboes te doorbreken en te 
experimenteren met nieuwe mogelijkheden. En dat alles met de 
houding van een Boeddha, in puur gewaar zijn van wat IS.  
 
Bhagwan zocht naar een totaalconcept waarin het beste van het 
Oosten en het Westen in een nieuwe synthese kon samenkomen. 
Waarin ook het motto van de oude Hermetische mysteriescholen 
‘zo binnen zo buiten’ tot uitdrukking zou kunnen komen. En hij 
vond dat in het idee  van Zorba de Boeddha. Op een gegeven 
moment verkondigde hij dit als volgt: ‘My message is a new  
man, homo novus… My concept of the new man will be Zorba 
the Greek and Gautama the Buddha: the new man will be Zorba  
the Buddha. He will be sensuous and spiritual, physical, utterly 
physical, in the body, in the senses, enjoying the body and all 
that the body makes possible, and still a great consciousness, a 
great witnessing will be there. He will be Christ and Epicurus 
together.’ (Osho in: Zorba the Buddha)  
 
Uit mijn herinnering en verschillende bronnen die ik er op heb 
nageslagen kunnen wij er nog het volgende beeld van schetsen. 
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Behuizing: Op 21 maart 1974 had Bhagwan zich in het 
Koregoan Park gevestigd, een luxe villawijk in Poona, ongeveer 
120 km ten zuidoosten van Bombay. De ashram bestond uit een 
aantal villa’s op ongeveer 4 hectare grond. In een  speciaal voor 
dat doel gebouwd auditorium, de Boeddhahal, vonden de 
ochtendlezingen plaats. Na de beginjaren  kon de ashram nog  
 

 
‘My whole teaching can be condensed in these two words: Be Yourself.’ 

 
een paar huizen in de buurt huren, waarin therapieruimten, een 
gezondheidscentrum, een restaurant, een crèche en enkele 
bedrijfjes werden ondergebracht. Er werd ook een eigen school 
gesticht, de “No-School School’. En buiten de ashram boden 
steeds meer Indiërs hun huizen te huur aan en werden er 
speciaal voor de sannyasins nieuwe hotels gebouwd.  
 
Lezingen, darshan en meditaties. Het centrale punt hiervoor 
was de Boeddhahal. Iedere ochtend om zes uur begon hier de 
dag met Dynamische meditatie. Daarna gaf Bhagwan er zijn 
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ochtendlezing. Gedurende de dag werden hier ook vaak 
meditaties en soefi dansen georganiseerd en kon je in de middag 
luisteren naar tapes van Bhagwans lezingen. In de avond om zes 
uur was er hier een gezamenlijke Kundalini meditatie. De dag 
werd afgesloten met een darshan, door Bhagwan gegeven in het 
Lao Tzu Huis. Vanaf medio 1979 vonden hier ’s avonds de 
befaamde  energiedarshans plaats.   
 
Therapiegroepen. Vanaf 1975 begon de ashram therapiëën aan 
te bieden en in 1980 waren er al ongeveer honderd verschillende 
therapiegroepen, waaraan in totaal soms meer dan duizend 
mensen deelnamen. Daarmee was de ashram het grootste 
centrum voor groepstherapie ter wereld. Diverse groepen  
werden geleid door bekende therapeuten van de human potential 
movement. Voortgekomen uit de humanistische psychologie van 
Abraham Maslow richtte men zich binnen deze alternatieve 
therapeutische stroming in toenemende mate op spirituele groei 
en transpersoonlijke ervaringen. Bhagwan probeerde doelbewust 
vooraanstaande therapeuten voor zich te winnen om zo toegang 
te krijgen tot hun netwerk van cliënten.  
 
Ashramwerkers: Rond 1980 waren er gemiddeld ongeveer 
achthonderd ashramwerkers en tweeduizend bezoekers. De 
meeste westerse sannyasins hadden enige jaren aan een 
hogeschool of universiteit gestudeerd en vrouwen waren in de 
meerderheid (60%). De leeftijd van de ashramwerkers lag 
gemiddeld iets hoger dan die van de bezoekers. Onder de 
bezoekers waren veel Duitsers (20%), terwijl bij de 
ashramwerkers de Engelsen (28%) en Amerikanen (21%) het 
sterkst vertegenwoordigd waren. Veel sannyasins kwamen uit de 
‘tegencultuur’: 40% van de Duitsers had eerder in een commune 
gewoond en en groot aantal had geëxperimenteerd met drugs. 
Van de Amerikanen had de meerderheid ervaring met nieuwe 
psychotherapieën en de helft had contacten met nieuwe 
religieuze bewegingen.  
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Financiën: Omdat de bezoekers voor alle activiteiten moesten 
betalen, kwam er veel geld binnen. Ook de verkoop van boeken 
en tapes was een bron van inkomsten. Naar schatting  
incasseerde men in 1980 minstens $ 3.863.000 bruto. Bovendien 
gaven rijke sannyasins grote donaties, soms wel $ 75.000 of  
 

 
‘Just be here and look into yourself.’ 

 
meer. Bhagwan  had hier persoonlijk niets mee te maken, omdat 
alle financiën beheerd werden door  de Rajneesh Foundation. 
Maar, ten tijde van een aantal verwikkelingen met de Indiase 
regering in 1980, verloor de Rajneesh Foundation haar 
belastingvrije status en kreeg een forse aanslag van 5 miljoen 
dollar.  
 
Organisatie: De ashram was centralistisch en hiërarchisch 
georganiseerd. De leiding was in handen van de persoonlijke 
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secretaresse van Bhagwan, Ma Yoga Laxmi. Geholpen door 
twee assistentes, Ma Anand Sheela en Ma Prem Arup, stond zij 
aan het hoofd van de Main Office, het centrale beslissingsorgaan 
van de ashram organisatie. Verschillende Departementen 
zorgden voor de uitvoering van de diverse werkzaamheden en 
activiteiten.  
 

 
 

 
 

BEWUST  LEVEN  IN  HET  HIER  EN  NU 
Meditaties, therapieën en werk in de ashram 

 
Bij de aankomst in de Shree Rajneesh Ashram moest ik 
onwillekeurig denken aan mijn aankomst in het klooster in 
1959. Zoals nu had ik toen ook alle bezittingen en familie achter 
me gelaten om ‘arm, kuis en gehoorzaam aan mijn oversten’ een 
leven van gebed en werk te leiden. Maar wat een verschil met 
nu! 
 
Het hoogste bereikbare toen was alle zintuigen af te sluiten en in 
stilte bij God te vertoeven. En vanuit deze houding  je actief in 
de wereld in te zetten voor je naasten.  Dit alles ten dienste van 
het instituut de kerk. Nu leefden we met alle zintuigen open, 
genietend van eten, drinken, wandelen, werken, in de zon zitten, 
vrijen.  Geen ascetisch, aan alles en iedereen ontstegen leven. 
Maar een hedonistisch leven waarbij het lichaam de weg was 
naar je diepere wezen. Bhagwan zei het herhaaldelijk: ‘The real 
spiritualist is a hedonist. He is not against the body. He is for 
the soul.’    
 
Dit paste helemaal in de nieuwe manier van sannyasin zijn: het 
ging er niet meer om de wereld of wie of wat dan ook ‘te 
verzaken’. Het ging er om los te komen van je denken, je 
overtuigingen, je patronen waarmee je vast zat  aan je verleden 
of bedachte toekomst.  Om dan helemaal in het hier en nu te 
komen en daar bevrijding te vinden. De Duitse journalist 
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Satyananda , die toen met ons in de ashram woonde, heeft dat 
eens treffend beschreven in zijn dagboek ‘Ganz entspannt im 
Hier und Jetzt – Tagebuch über mein Leben mit Bhagwan in 
Poona,’  
 

 
I go to the feet of the Master. 

 
Om deze bevrijding in het hier en nu te vinden, moest je 
loskomen van je identificatie met je persoonlijkheid, in het 
bijzonder de identificatie met je denken, je ‘mind’.  Geen 
eenvoudige opdracht, want je ‘mind’ nam altijd overal het 
voortouw, ook bij het loskomen van je ‘mind’. Zo maar 
ontspannen stil en leeg worden, en zonder filters aanwezig zijn 
in het hier en nu om de werkelijkheid waar te nemen zoals die 
IS, is voor een mens, en vooral een Westerse mens, uiterst 
moeilijk. Er is zoveel wat hem bezighoudt en tegenhoudt.  
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Daarom had Bhagwan meditatiemethodes ontwikkeld  die 
hierop inspeelden. Al tijdens zijn meditatiekampen op de Mount 
Abhu combineerde Bhagwan traditionele technieken met 
methoden die hij ontleende aan de Amerikaanse human 
potential movement, een netwerk van alternatieve 
groepstherapieën en trainingen die gericht waren op spirituele 
groei en bewustzijnstransformatie. In de loop van de jaren 
ontwikkelde hij een breed scala aan ‘actieve 
meditaties’,waarvan de Dynamische Meditatie het meest bekend 
werd. Deze techniek bood de deelnemers de gelegenheid om 
spanningen te ontladen door chaotisch te ademen, woest op en 
neer te springen en alle opgekropte emoties naar buiten uit te 
schreeuwen. Na deze catharsis volgde dan de ontspanning die 
nodig was om de innerlijke stilte te kunnen ervaren. Voor meer 
informatie, ook over andere meditaties, zie: www.vrienden-van-
osho.nl/meditaties 
 
Deze meditaties, waaraan iedereen deelnam, werden 
ondersteund door intensieve therapieën. De deelnemers aan de 
therapiegroepen werden aangemoedigd om zich helemaal te 
laten gaan en alle onderdrukte emoties en frustraties uit te leven. 
Door af te rekenen met het verleden zou het mogelijk zijn met 
awareness in het hier en nu te leven.  
 
De therapiegroepen maakten de deelnemers ook vertrouwd met 
alternatieve seksuele gebruiken en nieuwe relatiepatronen. En 
omdat de deelnemers allerlei taboes doorbraken, ontstond er 
daarbij vaak een gevoel van saamhorigheid. Maar de 
belangrijkste functie van  deze therapieën was een 
reinigingsritueel te zijn, waardoor men zich kon ontdoen van 
ballast en conditioneringen van het verleden en onnodige 
angsten voor de toekomst.  Op deze manier zou er 
gemakkelijker ontspanning in het hier en nu kunnen 
plaatsvinden.  
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Hetzelfde gold voor het werk. Wat men deed was niet 
belangrijk. Dat leerde je ook al snel, want je kon voortdurend 
overgeplaatst worden van het ene Departement naar het andere. 
Het ging er immers niet om wat men deed, maar hoe men het 
deed. In feite kon je alles doen wat je maar wilde, ook de meest 
gekke dingen, als je het maar met bewustzijn en aandacht deed. 
 

 
The Dynamic Meditation: silent phase. 

 
Op een gegeven dag probeerde Bhagwan ons dat duidelijk te 
maken door het openen van een ‘smoking temple’. Hij hield een 
lezing over een Japanse theeceremonie en vertelde hoe het 
daarbij vooral ging om het denken los te laten en helemaal op te 
gaan in voelen, thee ruiken, thee proeven. En dat in intense 
stilte. Bhagwan stelde toen voor dat ook sigarettenrokers dit 
voortaan zo zouden doen. Roken kon op die manier een no-mind 
oefening worden, alle aandacht opeisen en een heilig gebeuren 
worden. Het kon een ritueel in een tempel zijn.   
 
.Die tempel zou voortaan aan de ingang van de ashram, juist 
buiten de poort, te vinden zijn. Iedereen die wilde roken kon 
voortaan naar deze smoking-temple. Het idee werd met grote 
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hilariteit ontvangen. Ma Yoga Laxmi, de secretaresse van 
Bhagwan, opende de tempel en voortaan zaten sannyasins daar 
met grote groepen aandachtig te roken.   
 
Maar zoals vele devices van de Meester, ze waren prachtig op 
het moment dat je ze voor het eerst opvolgde. Maar spoedig was 
je weer vergeten waarom het ging. En dan zat je weer in je oude 
patronen, waar je ook buiten de ashram zoveel last van gehad 
had. 
  

 
Therapy group: Who am I? 

 
Mij overkwam dat ook herhaaldelijk. Een voorbeeld dat ik me 
nu nog herinner. Toen ik het na een paar maanden beu was om 
maar voortdurend kopjes te wassen (dat was mijn job in de 
eerste twee jaren van mijn verblijf in de ashram) schreef ik daar 
Bhagwan een brief over.  En ik vroeg hem of ik wat creatievers 
kon doen. En zijn antwoord op een klein briefje was : 
‘Creativity is when you are not, it is the presence of God in you. 
When man disappears, then there is the presence of God. Then 
there is creativity.’ 
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Dat sloeg in. In een flits werd me duidelijk dat het er niet om 
gaat wat je doet, maar alleen om gaat hoe je iets doet. Doe je het 
met aandacht en liefde? Totaal in beslag genomen door wat je 
op dit moment doet? Dat is de bevrijding. Ook mooie gedachten 
doen er niet toe. In het klooster was me dat voorgespiegeld, 
maar ik had ontdekt dat dit voor mij onvoldoende werkte. Er 
bleef ruis in al mijn activiteiten meespelen. Zo van: ‘doe het 
beter, dit is niet goed, het moet anders’. Nu vond ik een nieuwe 
weg, een uitweg uit de ‘mind’, het denken. En heel 
aantrekkelijk. Iets doen met alert, liefdevol niet-denken, met no-
mind, is de opening naar de scheppingskracht van dat moment.      
 

 
‘A real Master always throws the disciple towards his own inner depths. 

 
Toch was zo’n moment van helderheid niet voldoende om het 
kopjes wassen voortaan in stilte en met volle  aandacht en liefde 
te doen. Daar is meer voor nodig. Maar wat? En hoe? In het 
eerste half jaar van mijn verblijf in de ashram  was ik hier vaak 
mee bezig tot het bijna een obsessie werd. Die obsessie was 
ontstaan op het moment dat Gea en ik in een darshan voor 
Bhagwan zaten, vlak na onze aankomst  in de ashram in 
november 1977. 
 
In zo’n aankomst darshan wordt er beslist of je therapiegroepen 
gaat volgen of in het werk duikt. Bhagwan vroeg me: ‘So, Ojas, 
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what do you want to do?’ En ik zei ‘I think…’ Fout. Iets in het 
gezicht van Bhagwan veranderde en hij zei ‘STOP  
THINKING!’ Hij zei het zacht, vriendelijk, liefdevol, maar voor 
mij was het dreun op mijn hoofd.  ‘Stop thinking!?! Maar ben ik 
er dan nog? Wat ben ik als ik niet meer denk?’ Het bleef 
hameren en ik had niet eens in de gaten dat hij met Gae bezig 
was.  
 
Op een gegeven moment keerde hij zich weer tot mij en zei: ‘So, 
Ojas, do you know already?’ Op dat moment sloeg ik, voor mijn 
gevoel, de grootste flater van mijn leven. Ik zei opnieuw: ‘I 
think….’ Iedereen lachen natuurlijk. Maar in mijn hoofd ging 
het van: ‘Lachen jullie maar. Maar dat zie ik jullie ook niet 
doen!!’ Bhagwan giechelde ook. Toen zei hij: No need to do 
therapy. You just go and help my people in the kitchen.’ Einde 
van de darshan.  
 
Gea kwam ook in de keuken van het restaurant terecht. De 
volgende morgen al. Dat moment vergeet ik nooit. Een week 
tevoren nog achter een bureau, keurig als een creatieve, goed 
betaalde ambtenaar-met-een-secretaresse, en nu in het lawaai 
van schreeuwende ma’s en gekletter van vallende potten en 
pannen je weg vinden naar je werkplekje. Ma Deeksha, die de 
leiding had, kwam waggelend naar ons toe en wees me een grote 
kuip met enorme, vuile kookpotten. Daar kon ik mee beginnen. 
Gea kreeg een plekje bij het fornuis.  
 
Na een paar dagen kreeg ik vlak buiten de keuken een plek 
aangewezen waar de hele dag door gebruikte kopjes in 
kruiwagens werden aangeleverd. Die kopjes moest ik wassen en 
op rekken zetten, zodat ze weer schoon weggehaald zouden 
kunnen worden. Bijna altijd alleen, op hoogtijdagen met 
assistentie. Dat zou twee jaar lang mijn vaste werkplek zijn.   
 
Psychologisch onderzoek wijst uit dat dergelijke wisselingen 
van omgeving enorm stressvol kunnen zijn. Voor mij viel dat 
nogal mee en kon ik er goed mee omgaan. Misschien nog een 
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overgebleven training uit het klooster, waarin je leerde je in alle 
mogelijke situaties te schikken ‘als dat Gods wil was’. Maar de 
stress kwam deze keer uit mijn hoofd. Ik wilde mijn denken 
stopzetten en dat lukte niet.  In het begin dacht ik: morgen weer 
opnieuw proberen. Al is het maar een enkele minuut. Moet toch 
kunnen lukken. Maar hoe meer ik het probeerde, hoe harder ik 
er aan werkte, hoe meer ik me uitputte… het denken bleef 
hameren in mijn hoofd. En werd een monster. 
 
Op mijn verjaardag, 6 april 1978, kwam Deeksha en zei dat ik 
die avond darshan zou krijgen. Meteen naar huis, oppoetsen en 
klaar voor een ontmoeting met Bhagwan. Een aantal malen was 
me dat al gegund, soms ook samen met Gea, maar nooit had ik 
hem vragen gesteld over dat niet-denken. Nu zou ik dat wel 
doen. Vast en zeker. En ik zou het antwoord krijgen dat ik nodig 
had. Ook daarvan was ik vast overtuigd. Zo was het geen leven 
meer. Ik was totaal uitgeput. 
 
Die avond, op het moment dat mijn naam werd afgeroepen in 
Lao Tzu, kon ik op het laatste moment toch die ene vraag niet 
stellen. Het was me teveel. Dus begon ik met Bhagwan te praten 
over ‘energy blocks’. Daar werden veel vragen over gesteld en 
dan was ik zeker van een paar minuten aan de voeten van de 
Meester. Maar Bhagwan keek me vragend aan. En toen kwam 
het er als een vulkanische uitbarsting uit. ‘ AND  I CAN’T  
STOP THINKING’. Bhagwan keek en zei: ‘You don’t have 
blocks in your energy. That is fine. But I can hear you thinking 
here.’  
 
Ik viel helemaal voorover, zoals een moslim zijn gebed doet. Er 
kwam niets meer uit me. Ik werd gemaand om weer omhoog te 
komen en Bhagwan aan te kijken. Die glimlachte alleen en zei: 
‘IF  YOU CAN’T  STOP THINKING, JUST  PLAY  WITH  
YOUR THOUGHTS.’  
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En toen gebeurde het. Mijn gedachten, daar. Mijn frustraties, 
angsten, mijn  overtuigingen en principes, mijn oordelen en 
veroordelingen. Ze waren er en konden gezien worden. Ze 
werden zichtbaar voor me, als dobbertjes in het water. Geen 
connectie ermee, wel helder aanwezig. Ik was er als waarnemer, 
helder, mild, helemaal aanwezig zijn. Mijn lichaam maakte een 
diepe buiging  voor Bhagwan, vol dankbaarheid, en ik weer 
terug naar mijn plaats. 
   

 
Energy Darshan. 

 
Het deed me denken aan mijn ervaring in 1972 in Auroville. 
Opnieuw je eigen persoonlijkheid zien, zonder filter. Maar nu 
bleven ook de christelijke interpretaties ervan weg. Het was 
gewoon een natuurlijke staat van bij jezelf zijn.  
 
Daarna werd het leven in de ashram een tijdje heel anders. Er 
had een omkering van perspectief plaatsgevonden. De 
werkelijkheid werd anders waargenomen, niet meer van buiten 
af, maar van binnen uit. In mijn dagboekje schreef ik: ‘Ik ben 
geraakt in datgene wat of wie ik werkelijk ben, en dat wordt nu 
ook zichtbaar in anderen. Het is nu duidelijk wie we werkelijk 
zijn. En al het andere is spel. Vreugde. Verwondering.  
Dankbaarheid.’ 
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Er was me een sleutel aangereikt om op een nieuwe manier  
aanwezig te zijn.  Mijn denken ging gewoon door, maar het 
kwam niet meer tussenbeide als ik iets aan het doen was. Als ik 
bezig was met mijn kopjes wassen kon ik er in opgaan zoals een 
klein kind helemaal op kan gaan in zijn speelgoed. En ik was 
gewaar van mijn denken, maar zag tegelijkertijd wat een onzin 
het denken de hele dag produceerde. Daar kon ik dan om lachen, 
ik hoefde het immers niet meer serieus te nemen, ik mocht met 
mijn gedachten spelen.  
 
De angst die ik van te voren gehad had, dat ik dan niet meer zou 
kunnen functioneren, bleek ook ongegrond. Omdat er zoveel 
minder ruis in mijn hoofd was, kon ik juist heel effectief  
werken. En kon ik ook, als er alleen maar routinewerkjes te 
doen waren, mild en aandachtig de processen volgen die in mijn 
hoofd plaatsvonden. Om dan even later weer met hart en ziel het 
enige te doen wat ik op dat moment te doen had: kopjes wassen.  
 
Op zulke momenten houdt het zoeken ook op. Er is niets meer te 
zoeken. Misschien heeft Picasso dat bedoeld toen iemand hem 
vroeg naar zijn hoogtepunten van inspiratie. Picasso zei: Je ne 
cherche pas, je trouve. Ik zoek niet, ik vind.  
Zoeken is altijd: iets in de toekomst menen te kunnen vinden. 
Het is een bevestiging van het idee dat je er nu nog niet bent, dat 
er iets aan je ontbreekt. Het is het vermijden van dit moment. En 
alleen in het huidige moment ligt de bevrijding, er is niets 
anders. 
 
Zei Jezus ook niet: ‘Zoek niet overal het Rijk Gods. Het is hier 
en nu. Het is in je.’ Het is een universele waarheid die mensen  
nieuw maakt en die in de mysterieschool van Bhagwan ook voor 
het oprapen lag.  
 
Gelukkig struikelde ik er over en mocht ik er een aantal weken 
van genieten. Een aantal weken, want daarna werd het weer een 
concept. Maar gelukkig is deze ervaring daarna nooit meer 
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helemaal weggeweest in mijn leven en kan nu steeds 
gemakkelijker worden teruggehaald. Bijna elk moment.   
 
 

 
Bhagwan in his garden. 

 
 
 
 
 

EEN  DYNAMISCH BOEDDHAVELD 
Bhagwans dagelijkse impulsen 

 
‘The master functions like a catalytic agent – his presence helps. 
It is like the sun rising in the morning, and the birds start 
singing.’ Deze roep van Bhagwan Shree Rajneesh werd  in de 
jaren ’70 overal gehoord en van alle kanten van de wereld  
kwamen mensen naar zijn mysterieschool in Poona in India.  
Ieder had zijn eigen motief. Velen kwamen gewoon omdat ze 
gehoord hadden dat er in dit paradijsje totale vrijheid was om je 
eigen ding te doen. Anderen omdat ze meenden dat je op deze 
comfortabele plek nu  
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eens echt kon experimenteren met het leven en overal vrij kon 
vrijen. Tallozen omdat ze verwachtten hier de ballast van het 
leven waar ze in verstrikt waren geraakt kwijt te raken. 
 
Er was een gemeenschappelijk motief dat in alle verwachtingen 
meespeelde: het vage besef dat het mogelijk was om de pijn van 
het leven te overwinnen, om je egoïstische impulsen te doorzien 
en achter je te laten. Om op deze manier uit de nachtmerrie van 
je bizarre ego te ontwaken en wakker te worden in een nieuwe 
wereld.  
 
Bhagwan was zo’n ontwaakte en hij sprak er dagelijks over. Het 
was nu de kans van je leven om bij hem in de buurt te gaan 
leven, en zo mogelijk wonen en werken. Dan zou je kunnen 
delen in zijn energie en misschien zou de vonk van het 
bewustzijn naar jou overslaan. Dan zou je als een nieuwe mens 
door de wereld kunnen gaan.  
 
De roep ging dat Bhagwan om hem heen een speciaal 
energieveld  creëerde, een Boeddhaveld,  waardoor het allemaal 
veel gemakkelijker zou zijn om tot ontwaken van bewustzijn te 
komen. Je kon daar natuurlijk vrijblijvend kennis mee maken 
door als bezoeker een tijdje in de Shree Rajneesh Ashram te  
verblijven en bij zijn lezingen aanwezig te zijn of te mediteren. 
Maar Bhagwan zei altijd dat dit niet veel te betekenen had. Dan 
bleef je maar aan de buitenkant, als een student die alleen kwam 
om wat informatie op te pikken. Daar kon je je hele leven mee 
doorgaan zonder dat het je iets opleverde. Je kwam zo nooit 
verder dan wat kennis opdoen, nooit tot echt bewustzijn, nooit 
tot echt van binnen uit weten.  
 
Maar als je echt voor waarheid en liefde ging, dan werd je een 
sannyasin, een discipel. Dat gaf de kans om ook op energetisch 
niveau met hem samen te smelten en te ontwaken. De enige 
voorwaarde was dat je in je hart leefde en jezelf voor zijn 
werking open stelde.   
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De vraag was dan alleen nog: hoe kwam je ook fysiek zo dicht 
mogelijk bij Bhagwan? In de beginjaren, toen Bhagwan pas in 
Poona was gaan wonen, was dat tamelijk eenvoudig. Bhagwan 
leefde met enkele discipelen in het Lao Tzu huis, en alle anderen  
woonden en werkten daar vlak bij. Maar toen er rond 1975 
steeds meer belangstellenden en discipelen op het terrein 
kwamen, werd het persoonlijke contact moeilijker en kwam er 
een hek om het Lao Tzu huis. Fysieke nabijheid was toen alleen 
nog mogelijk tijdens Bhagwan’s ochtendlezingen in de  
 

 
‘Sannyas is a total new way of living.’ 

 
Boeddhahal en tijdens de avond-darshans in het Lao Tzu huis.  
Maar ook in de Boeddhahal werd fysieke nabijheid goed 
geregisseerd. Bhagwan zat op een podium en in cirkels om hem 
heen de discipelen. Maar voor een plaats in de eerste cirkels 
moest je worden uitgenodigd. De criteria daarvoor waren 
onbekend. Maar een ding was zeker: het gaf je status in het 
Boeddhaveld als je tijdens de ochtendlezingen vooraan mocht 
zitten.    
 
Eén Indiase swami die altijd vooraan zat heeft me eens verteld 
waarom. Hij had vroeger altijd kritiek op de lezingen van  
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Bhagwan en deze had hem toen uitgenodigd altijd vooraan te 
komen zitten. Want ook al zweeg hij dan, had Bhagwan hem 
gezegd, hij kon zijn kritische opmerkingen energetisch 
opvangen en daarop inspelen. Wat een wijze mensenkennis van 
Bhagwan dacht ik, toen ik dat hoorde. 
 
Zelf  heb ik ook een tijd vooraan gezeten. De reden was simpel. 
Ik wilde graag in stilte aan de voeten van de Meester zitten, en 
had gevraagd of ik de Hindi lezingen mocht bijwonen. Eens in 
de zoveel tijd gaf Bhagwan zijn lezingen in een prachtig, 
poëtisch Hindi en geen westerling wilde daar naar toe. Maar mij 
leek het heel aantrekkelijk aan de voeten van Bhagwan te zitten 
zonder iets te verstaan, alleen zijn aanwezigheid te ervaren. Het 
werd goed gevonden en ik heb er heerlijke tijden doorgebracht.  
 
De ochtendlezingen waren voor mij het grote wonder van de 
ashram. Heel intiem, vooral tijdens de moesson als er weinig 
gasten waren en we met een klein groepje rond Bhagwan zaten. 
Af en toe hoor ik nog de ruisende regen die om ons  heen van 
het dak van de Boeddhahal stroomde. En dan die vurige, zware 
stem van Bhagwan die zijn wijsheid diep in ons hart plantte. 
Altijd raak, altijd verrassend, vol stilte en liefde. En dan vaak 
eindigend met een joke, waarmee alles vaak explodeerde en we 
zijn woorden  niet meer als mentale concepten konden 
onthouden. Dat laatste was belangrijk, want anders zou je toch 
weer in het perspectief van het denken blijven steken.  
 
Er ontstond bij mij het besef dat hier iemand sprak vanuit een 
breder perspectief, een hoger bewustzijn, oordeelloos en 
absoluut ter zake, vol paradoxen, voor het ego niet te bevatten. 
Iemand die sprak vanuit een andere, nieuwe ervaringswereld en 
die probeerde met taal te overbruggen wat alleen door ervaring 
te beleven was. Iemand ook die je voortdurend iets heel  
eenvoudigs probeerde duidelijk te maken waarvan  je telkens 
voelde dat het waar was, maar wat je tegelijkertijd telkens kwijt 
was. Iemand tenslotte die sprak op eigen gezag, met een eigen 
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autoriteit zoals Jezus, van wie ook zelfs zijn felste tegenstanders 
moesten toegeven dat ‘hij sprak met gezag’.  
 
Toen op een gegeven moment een van mijn vroegere vrienden 
me een brief schreef, waarin hij vroeg of  Bhagwan ook 
wonderen deed zoals Jezus,  heb ik hem teruggeschreven dat 
deze lezingen het grote wonder van Bhagwan waren. Uit  
ervaring wist ik hoe moeilijk het is een publiek een minuut of  
 

 
The hands of the Master. 

 
tien bezig te houden. Hier zat een man die iedere morgen bijna 
twee uur lang een grote groep wereldburgers ademloos geboeid 
hield met woorden van wijsheid. ‘It is my song,’ zei hij soms 
alsof het hem geen moeite kostte, maar ik wist dat hij hier 
dagelijks ook heel veel werk voor verzette en zich met grote 
concentratie in een onderwerp wist te verdiepen. Geen wonder 
dan ook dat momenteel, in onze 21e  eeuw, deze woorden nog 
steeds miljoenen mensen over de hele wereld in het hart raken. 
 
Intiemer nog was het in de avond darshans. Dan  kon je, na de 
sannyas initiaties, persoonlijke vragen stellen en gaf  hij 
persoonlijke antwoorden. Uniek. Ik herinner me de eerst 
darshan die ik meemaakte. Een vrouw klaagde dat ze zich zo 
eenzaam voelde. Bhagwan begon te praten, langzaam, zacht en 
heel indringend. Over de schoonheid van het alleen zijn. En je 
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zag de vrouw opfleuren. Stralend dankte ze hem voor wat haar 
nu zo helder was geworden.  

 
De volgende persoon die naar voren kwam was ook een vrouw, 
jonger, maar met dezelfde vraag. Ik was benieuwd naar 
Bhagwan’s  device. Bhagwan begon te spreken  en de vrouw 
begon ook te lachen en te stralen. Maar nu omdat Bhagwan een 
heel ander voorstel deed. Hij zei: ‘Zoek een man, er zijn er hier 
zoveel. En kom over een week terug. Als je niemand hebt 
gevonden, ga ik er een voor je zoeken.’  Dat was ook precies wat 
ze nodig had.  
 

 
Gea en ik zijn in het begin ook herhaaldelijk ‘op darshan’ 
geweest. De reden was dat onze wegen uit elkaar gingen, en we 
geen beslissing konden nemen over hoe verder. De relatie werd 
pijnlijk, maar we zagen geen uitkomst. Op een gegeven moment 
biechtten wij alles op en wachtten op zijn antwoord. Het was 
eenvoudig: ‘Drop the relationship.’  Daar zaten we dan. Ook 
moeilijk. Huilen, maar we wisten: als je een vraag aan Bhagwan 
stelt dan doe je dat alleen als je open bent voor zijn antwoord.  
 
Het duurde een paar dagen voordat we alles verwerkt hadden. 
Toen gingen we naar de Main Office en vertelde Ma Yoga 
Laxmi wat Bhagwan ons had aangeraden. Omdat we samen een 
kamer in de ashram deelden, vroegen we twee aparte kamers. 
Maar Laxmi keek ons aan en zei dat dat niet hoefde. We 
moesten onze vastgeroeste relatie loslaten, maar we konden nog 
wel met elkaar op één kamer blijven wonen…. Dat bleek een 
koan waar we een jaar genoeg aan hadden. Precies een jaar later 
kwam er bericht dat we beiden aparte kamers in de ashram 
konden betrekken. De koan was toen ook opgelost.   
 
Dit zijn maar enkele voorbeelden van de manier waarop 
Bhagwan met zijn discipelen omging en het Boedhaveld 
voortdurend nieuwe impulsen gaf. Geen wonder dan ook dat 
met de jaren steeds meer mensen dit wilden meemaken. En dat 
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de Shree Rajneesh Ashram begon uit te puilen en ook de 
Boeddhahal overvol raakte.  

 
 
 
 

OVERGAVE  AAN  DE  MEESTER I 
Het spook van blinde gehoorzaamheid  

 

 
‘Start feeling, being!’ 

 
Toen ik ongeveer anderhalf jaar in de Shree Rajneesh ashram 
woonde, februari 1979, vonden er enkele incidenten met   
stafleden en therapeuten plaats die heel onplezierig waren. 
Bhagwan begon toen uitdrukkelijk te claimen dat hij van alles 
op de hoogte was en dat iedere therapeut of staflid een  
doorgeefluik was van zijn energie. Op dat moment ontstond er 
een wonderlijke situatie in het Boeddhaveld. Dit device van 
Bhagwan was moeilijk te doorgronden en zat vol voetangels en 
klemmen. Wie kon er in dit mijnenveld nog veilig lopen ?  Was 
dit niet het begin van een fatale institutionalisering van het 
contact met je Meester?   
 
Zo op het eerste gezicht was het een eenvoudig device. Het 
leven en werken in deze mysterieschool leek hiermee heel 
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ontspannen, stressloos en eenvoudig te worden. Alles wat je 
deed had betekenis voor je spirituele groei. In je werk en in 
therapiegroepen hoefde je je alleen maar over te geven aan wat 
de stafleden en therapeuten van je vroegen. Je kon je tegen de 
situatie verzetten en dan blokkeerde je de stroom van energie. Je 
kon er ook in meegaan en dan kon je op de golven van deze 
energie vrij worden. Dit device van Bhagwan was op deze 
manier beleefde een uniek reinigingsritueel.  
 
Bhagwan zei vaak: ‘To be a sannyasin means not to be bothered 
about questions and answers. The whole process of sannyas is 
getting rid of the mind. Mind consists of questions and answers: 
the moment you get rid of the mind, then only consciousness is 
left in its purity, not even a ripple.’  In de uren dat ik kopjes 
waste overkwam mij dit soms. Dan was er soms uren een staat 
van let-go, waarbij alles perfect gebeurde zoals het gebeuren 
moest zonder dat je het gevoel had dat je er iets voor hoefde te 
doen.   
 
Maar er waren ook andere momenten. Dan maakte  een second 
opinion van je kritische denken hier iets heel anders van. Wat 
was je hier aan het doen? Waarom? Bhagwan kon dan verlicht 
zijn, maar waren de therapeuten en stafleden dat ook? En als ze 
dat niet waren, en daar had het vaak alle schijn  van, konden ze 
dit device dan niet gebruiken om je te manipuleren? Een makkie 
voor hen, als ze op deze manier van jou alleen maar ja en amen 
hoefden te verwachten. Lag hier niet gigantisch machtsmisbruik 
op de loer? Wie van de stafleden of therapeuten was bestand 
tegen deze verleiding?   
 
Een tijdje zag ik een oplossing door mijn vroegere plan van 
‘democratisering’ uit de kast te halen. Door bijvoorbeeld de 
keuken te democratiseren zou machtspolitiek van de staf minder 
kans krijgen. Er zou veel meer overleg zijn, veel meer inspraak 
van iedereen en Deeksha zou geen onwankelbare positie meer 
hebben. Die was nu zo onkwetsbaar dat iedereen die verzet 
tegen haar pleegde zelfs onmiddellijk de ashram kon worden 
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uitgestuurd. En iedereen die er genoeg van had en bij haar weg 
wilde naar een ander Departement kreeg nul op zijn request. 
Was dat een houdbare situatie?   
 
Een tijdje observeerde ik de situatie goed, zoals ik vroeger in 
bedrijven rondging om democratiseringsprocessen te 
bevorderen. Maar ik kwam tot de conclusie dat op deze plek een 
hiërarchische structuur de beste was. Er was zoveel te doen dat 
het bijna altijd een crisissituatie was, en daar heb je 
crisismanagement voor nodig. Er was veel stress om dagelijks 
een enorme productie te leveren.  
 
De keuken leek meer op een groep brandweerlieden die overal 
vuurtjes moesten blussen, dan op een rustig bedrijfje waar je 
met overleg ver kon komen. Als er brand is, ga je ook niet eerst 
met elkaar overleggen wie op welke plek de straal gaat zetten. 
Dan heb je één captain nodig, die alle activiteiten overziet en in 
een sneltreinvaart organiseert.  Deeksha was zo’n captain. Of 
iemand anders, dat deed er niet toe. Maar een streng 
hiërarchische structuur was hier nodig. En waarschijnlijk was 
die ook nodig in de hele Shree Rajneesh ashram.   
 
Wel had deze de laatste tijd veel scherpe kantjes gekregen. Want 
Bhagwan had dan wel besloten om de hele organisatie in handen 
van vrouwen te geven, maar daar zaten steeds meer katjes onder 
die je niet zonder handschoenen kon aanpakken. En nu was het 
juist of Bhagwan die harde vrouwen uitkoos om zijn ashram te 
leiden. Een enkele keer gaf hij dat ook volmondig toe. Hij zei 
dan in de ochtendlezingen dat hij juist deze vrouwen nodig had. 
 
Ik zocht naarstig naar een goede manier om hier mee om te 
gaan, maar dat lukte me niet. En omdat ik ook geen andere 
oplossing kon vinden werd ik gefrustreerd en voelde steeds 
meer weerstand tegen wat ik nu plotseling zag als ‘stom  gedoe’. 
Het hield me ook zo bezig dat ik vaak met mijn gedachten 
afdwaalde en niet meer ‘ontspannen in het hier en nu’ aanwezig 
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kon zijn. Dat werd opgemerkt door de ma’s in de keuken, maar 
hun reacties maakten het mij niet gemakkelijker.  
 
Bij wie kon ik hiermee terecht? Bij de staf? Ik wist dat kritiek 
op de organisatie niet serieus zou worden genomen. Die werd 
naar mezelf teruggespeeld. Dat was immers, zou dan gezegd 
worden, alleen maar projectie van een innerlijk probleem,  
 

 
The depth of the Master is recognized ....... in trust 

 
onverwerkte boosheid of oude pijn. Als er al naar geluisterd 
werd, dan zou me worden aangeraden een stevige therapiegroep  
of intenser de Dynamische Meditatie te doen.  Gemakkelijk voor 
de staf, dacht ik dan. Als er iemand met kritiek komt, zeg je 
gewoon: ‘Joh, ga eens een stevige Dynamic doen.’ Zo kan dit 
device gemakkelijk als een repressief middel gebruikt worden.  
 
Toen ik hier vastliep dacht ik aan een andere oplossing. Weg 
gaan. Gewoon weer naar mijn job op het Ministerie. Ik kon nog 
altijd terugkomen en ze zouden me daar met open armen 
ontvangen. Weer een goede baan met een goed salaris. Terug 
naar de dochter van Gea en gewoon verder gaan waar ik 
gebleven was.  
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Maar het lukte me niet hier serieus over na te denken. Ik voelde 
me te loyaal aan de sannyasins in de ashram om te vertrekken. 
Bovendien bracht iedere dag zoveel nieuws, dat ik alleen al uit 
nieuwsgierigheid niet weg wilde. Maar vooral, in de nabijheid 
van Bhagwan leerde ik zoveel over mezelf, mijn patronen en het 
leven dat ik dit – vreemd genoeg -- geen moment wilde missen.  
 
Ik zou Bhagwan graag hierover willen spreken, maar het was al 
zover dat darshans in het Lao Tzu huis met Bhagwan voor 
werkers erg zeldzaam waren geworden. Er waren teveel 
wachtende in de rij voor mij. Hoe kon je dan nog met je 
persoonlijke vragen bij Bhagwan terecht? Die kon je door  
schriftelijk in te leveren bij de Main Office. De volgende dag 
kreeg je dan een getypt antwoord namens Bhagwan.   
 
Er werd verteld dat dit antwoord rechtsreeks van Bhagwan 
kwam, maar ik hoorde ook dat de binnengekomen brieven op de 
administratie gesorteerd werden op onderwerp en dat Bhagwan 
een groot aantal teksten nooit onder ogen kreeg. De meeste 
brieven werden door de leiding beantwoord met behulp van een 
gerubriceerde collectie citaten uit de lezingen van Bhagwan 
Alleen bijzondere brieven  werden kort samengevat en aan hem 
voorgelegd.   
 
Toen ik dat hoorde was ik hevig teleurgesteld. Ik miste 
plotseling de darshans  met Bhagwan. Het hinderde mij 
bovendien enorm te weten dat mensen van de Main Office 
inzage kregen in mijn vaak intieme opmerkingen, observaties en 
vragen. Voor hen wilde ik mijn hart niet openen en ik overwoog 
geen schriftelijke vragen meer te stellen.  
 
Was dan het enige wat me te doen stond mezelf hier helemaal in 
storten en mezelf totaal overgeven aan de Meester ? Er kwamen 
er oude herinneringen op aan vroeger. Aan de tijd dat we als 
novicen werden ingewijd in de geheimen van het traditionele 
kloosterleven. Er werd ons toen het ideaal voorgehouden van 
‘blinde gehoorzaamheid’. Het gaf zo’n rust en vrede, werd er  



 75 

verteld, als je je gewoon totaal over kon geven aan de orders van 
je overste. Dan kon je je simpel overgeven aan wat te doen was, 
wetende dat dit de wil van God was. Vrede en alle goeds. Als je 
daden zouden gezegend zijn met de verdienste van de heilige 
gehoorzaamheid.   
 
Maar voor ons jonge novicen was dat geen gezonde optie. We 
kwamen met heel veel vragen. Waar bleef dan je eigen gezond 
verstand, je kritische vermogen, je autonomie en 
verantwoordelijkheid? En kon hier ook niet gemakkelijk angst, 
dom plichtsbesef of schijnheilig doen-alsof in sluipen? Dan 
deed je wel wat er gevraagd werd, maar voor je spirituele groei 
leverde het je niets op. Zoveel verdienste zat er ook niet in. En 
vooral, zouden bepaalde oversten hier geen misbruik van 
maken?  Dat was eigenlijk een retorische vraag, want hiervan 
lagen de voorbeelden voor het oprapen.   
 
Op een onverwachte manier kregen wij hierover  in 1961 de 
wind in de zeilen. Dat was een roerig jaar waarin een van de 
confronterende feiten voor ons het proces tegen Adolf Eichmann 
was. Eichmann was een hoge Duitse SS-functionaris uit de 
Tweede Wereldoorlog, die verantwoordelijk was voor de moord 
op miljoenen joden. Hij was uit Argentinië ontvoerd en in Israël 
berecht. Tijdens zijn proces, dat wij op een kleine zwart-wit tv 
konden volgen, nam hij tot onze verbijstering geen enkele 
verantwoordelijkheid voor zijn daden. Hij gaf  alle schuld aan 
Hitler. Hij had niets gedaan, alleen diens bevelen uitgevoerd.  
 
Blinde gehoorzaamheid? Het leek er wel op. Voor ons was dit 
een afgrijselijk voorbeeld van waar blinde gehoorzaamheid op 
kon uitlopen. Dat zou in ons leven niet gebeuren. We kozen 
daarom voor een ander ideaal van gehoorzaamheid. Een waarin 
je in principe accepteerde wat je werd opgedragen, maar nooit 
iets hoefde te doen wat niet klopte met je geweten. Je bleef altijd 
ook zelf verantwoordelijk voor wat je deed en zou natuurlijk 
ook nooit je gezonde verstand hoeven uit te schakelen. Dat was 
waarachtige dienst aan God.    
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Deze herinneringen kwamen bij me op toen Bhagwan aan ons 
duidelijk maakte dat hij de feitelijke, praktische situatie steeds 
meer in handen ging geven van zijn therapeuten en staf. Hij trok 
zich bij wijze van spreken terug, zoals een medicijn in water in 
een homeopathisch proces.  
 

 
‘Love is my message.’ 

 
In het begin zijn in het water nog alle moleculen van het 
medicijn aanwezig, maar door voortdurend mengen en 
verdunnen met nieuw water blijft er tenslotte nauwelijks nog 
een molecuul van het oorspronkelijke medicijn in het water 
over. Wel de imprint. En dat water blijkt  dan veel effectiever 
dan het oorspronkelijke medicijn. Zou Bhagwan ook zo’n 
proces hebben ingezet?   
 
 
 

 
OVERGAVE  AAN  DE  MEESTER II 

De crisis 
 

Na verloop van een paar weken kwam er nog meer druk op de 
ketel. Omdat de toeloop zo groot werd, werd ons gevraagd 
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voortaan zeven dagen in de week te werken. De ene vrije dag 
kon niet meer. En de tussendoortjes die we af en toe hadden, 
zouden ook tot een minimum beperkt moeten worden. Daarover 
zou dan overleg moeten zijn met de staf. Meestal  was dat dan 
wel okay, maar een goedkeuring kwam toch uiteindelijk van  de 
staf. Het werd op deze manier moeilijker je buiten de ashram te 
begeven.  
 
Gelukkig voor mij was er een ‘uitje’ per dag gepland: ’s 
morgens vroeg met een riksha een ritje maken naar de overkant 
van de rivier. Dat was dan wel een bijzonder ritje, met een 
aantal ratten…. In de voorraadkamers van de keuken werden 
immers in de vroege morgen steeds meer ratten aangetroffen. 
Die vermaakten zich kostelijk met rijst en granen en wilden dit 
paradijsje niet meer verlaten.  
 
We wilden ze doden, maar Bhagwan was daar op tegen. Geen 
dieren doden in zijn ashram. Wat dan wel? Ratttenvallen 
neerzetten en ’s morgens de ratten buiten de Shree Rajneesh 
Ashram brengen. Liefst zo ver mogelijk, in de velden aan de 
andere kant van de rivier. Aan mij werd gevraagd deze job op 
me te nemen en zo vertrok ik elke morgen, voordat de lezing 
begon, met een aantal goed gevulde rattenvallen in een riksha 
naar de velden aan de overkant van de rivier.   
 
Soms vroeg ik dan de chauffeur van de riksha een tijdje bij de 
rivier te blijven om me dan later naar de ashram terug te 
brengen. Dat deed zo’n chauffeur maar al te graag – het werd 
immers voor hem betaald als werktijd  en dan zaten we beiden ’s 
morgens bij zonsopgang stil voor ons uit te kijken.  De rivier 
stroomde dan langzaam voorbij en het waren, in het licht van 
der rijzende zon, voor ons beiden vaak heerlijk ontspannen 
momenten. 
 
Op een morgen, ik had die nacht slecht geslapen en was moe, 
dutte ik wat weg en had een droom. Ik zag mezelf in de rivier 
gespiegeld en zag alle jobs en rollen die ik in mijn leven  had 
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vervuld voorbij stromen. Daar ging ik, als jongetje, als 
ambtenaar, als monnik, als minnaar. Ik zag mezelf in de tuin, 
reizend in Europa, bezig een tent op te zetten, en dan weer 
vrijend in een tentje of luid roepend op straat. In verschillende 
gedaanten, met verschillende maskers kwam ik voorbij. En het 
bleef maar stromen, er zat geen volgorde in als die jobs en 
situaties.  Alles kwam voorbij en spoelde weer weg.  
 

 
‘The Master knows there is no Master and no disciple.  

The Master knows that it is a company of friends.’ 
 

Waar was ik? Ik moet even weg geweest zijn, maar de droom 
bleef me de hele dag achtervolgen. Zij herinnerde mij aan het 
moment ik sannyas kreeg van dat Osho en hij me verduidelijkte 
wat mijn naam betekende. Dat was Ojas en het betekende 
energie. Ik zou alles als energie moeten gaan zien, vertelde 
Bhagwan me toen. Niets was een vast object, alles was 
stromende energie. Een boom? Die is aan het bomen. Een mens? 
Die is aan het mensen. Een gedachte, dat is niet een ding maar 
een stromende gebeurtenis in bewustzijn. Die komt en 
verdwijnt. Zo is het met alles. Alles ontstaat, blijft even en is 
dan weer verdwenen.  
 



 79 

Ik herinner me dat ik toen bij die initiatie in tranen uitbarstte en 
door mijn tranen heen nog lachte omdat er me een tekst van de 
oude filosoof Herakleitos te binnen schoot: ‘Alles stroomt en 
niets blijft’. Bhagwan glimlachte toen en legde me de mala met 
zijn beeltenis om.   
 
Die mala droeg ik nu en nu was ik inderdaad al mijn vastigheid 
kwijt. Er was niets meer om me aan vast te houden. Wat had ik 
ook al weer gedaan in mijn leven? Daar waren alleen maar een 
paar herinneringen van overgebleven. Enkele beelden had ik er 
nog wel van, maar dat was alles. Welke diploma’s had ik ooit 
gehaald? Ik schrok, want ik kon me er geen enkele meer 
herinneren. Was het zo ver met mij gekomen dat ik zelfs dat niet 
meer wist? Alles kwijt? Mijn hele identiteit? Help! 
 
Het gekke was dat ik gewoon doorging met werken. Ik wist dat 
niemand dit zou merken, en als het iemand op zou vallen, dan 
zou die het toch als normaal beschouwen. Of misschien wel 
zeggen: ‘Je bent op de goede weg, swami.’ Er gebeurden zoveel 
wonderlijke dingen in de keuken.  Het kon niet gek genoeg zijn. 
De keuken was, zoals we tegen elkaar zeiden, een 
‘pressurecooker’, een ‘snelkookpan’ waarin Bhagwan zijn potje 
kookte. Daar kon je dan wel om lachen, maar ik was er niet 
gerust op. Hier moest meer helderheid komen. Zo kon ik me niet 
overgeven aan deze Meesterkok.  
 
Die helderheid kwam een paar dagen later. Of liever, een paar 
nachten later. Ik was naar het dak van het Jezus Huis 
geklommen, om daar wat onder de sterren te zitten. Dat was 
boven de kamer waar ik woonde en het was er vaak heerlijk 
koel. Je kon er ook heerlijk slapen. Dat deden dan ook veel 
ashram bewoners. Ook die nacht, een beetje onrustig want er 
sliepen een paar paartjes en ik hoorde onder een klamboe een 
koppeltje zachtjes vrijen.  
 
Ik probeerde naar binnen te keren en uit mijn onderbewuste 
kwamen gebeden van vroeger. Gebeden tot een goede God die 
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over alles waakt en voor alles zorgt. Even was ik verbaasd. Dat 
waren toch kinderlijke gedachten? Was er een wakende God in 
de hemel? Ik keek omhoog in de fluweelzwarte hemel bezaaid 
met miljoenen flonkerende diamanten.  
 
Toen gebeurde het. In een flits zag ik de stille neutraliteit van 
deze prachtige hemel, de oneindigheid van een ruimte die niets 
zou veranderen, wat er ook met de aarde zou gebeuren. Al zou 
de aarde door overstromingen, vulkaanuitbarstingen of  
atoomexplosies vergaan, de sterren zouden even neutraal blijven 
flonkeren. Die ruimte zou niet verwoest worden, die had de 
eeuwigheid in zich.  
 

 
The Ashram No-School. 

 
Op die ruimte kon je wel alles projecteren. Een God die 
nauwlettend alles in de gaten houdt en elk vergrijp straft. Of een 
goede God, die zijn hart laat uitgaan naar ieder die in nood is en 
alle gebeden hoort en verhoort. In het Westen maken wij 
gemakkelijk deze projecties. Hoe je deze ook projecteert, het 
zijn projecties waarbij God op afstand persoonlijk met je bezig 
is. Daardoor leeft een mens altijd in een zekere dualiteit, een 
afhankelijkheid van de goddelijke krachten buiten je. De 
opdracht van de mens is deze te dienen en te gehoorzamen.  
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In het Oosten zijn ziet men dat graag anders. Daar is men 
vertrouwd met een onpersoonlijk, mild, open Bewustzijn, een 
eindeloze ruimte waarin alles mag gebeuren wat er gebeurt. Die 
ruimte kun je dankbaar zijn of overal de schuld van geven, 
ertegen krijsen en jezelf ertegen verzetten. Je kunt proberen er  
aan te ontsnappen of proberen die ruimte te veranderen. Het 
maakt niets uit. Als je uitgeraasd bent is die ruimte nog steeds 
dezelfde, ze blijft op dezelfde duistere, magische manier 
flonkeren. Dat is het mysterie van het leven.  
 
Voor de meditatieve mens is deze ruimte in zich zelf te vinden. 
Het is je diepste wezen. De buitenwereld is hier maar een 
afschaduwing van. De open hemel is een spiegeling van je 
diepste zelf.  Wie naar binnen gaat vindt een eindeloos 
bewustzijn waarin alles bestaat.   
 
Terwijl ik dit in stilte overwoog, kwamen er herinneringen op 
aan woorden van Bhagwan. Vaak had hij gezegd dat voor hem 
‘de hemel was opengegaan’ en dat zijn persoon niet meer dan 
een doorgeefluik was. Een doorgeefluik van het onvoorstelbare, 
van het mysterie van het leven, van het goddelijke. Je moest niet 
aan zijn uiterlijke verschijning vasthouden, niet aan zijn  
persoon. Die was niet meer dan een venster op het oneindige. 
Het ging er om dat je door dat venster een blik op de hemel 
kreeg.  ’The perfect Master is one who helps you to surrender 
through him to God, not to him.’ 
 
Op dat moment kwam er ook een totaal andere herinnering op. 
Aan mijn studietijd op de universiteit. Tijdens onze 
theologiestudie waren we hevig in discussie geraakt over Jezus 
als mens en als God. Studie  van bijbelse bronnen had toen 
duidelijk gemaakt dat Jezus als mens was geboren en dat ook 
voor hem op een gegeven moment ‘de hemel was opengegaan’. 
Dat was op het moment van zijn doop in de Jordaan. Toen 
transformeerde zijn menselijk ego-bewustzijn tot goddelijk 
bewustzijn en kreeg hij daarvoor de titel ‘Gezalfde’ of 
‘Gezegende’, in het Grieks ‘Chrèstos’. Zijn hele korte leven 
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verder was erop gericht ieder duidelijk te maken dat ieder, ook 
de armen, ook degene die niet in de tempel kwam, een 
‘Christus’ kon worden.  
 
Bhagwan had daarover wel eens gesproken. Hij had daarbij ook 
op de vergissing van christenen gewezen, die deze boodschap 
niet aan konden en in plaats daarvan Jezus het monopolie waren 
gaan geven van het Christusbewustzijn. En daarmee aan God 
gelijk. Jezus was daarmee niet meer een mens zoals wij die tot 
venster op God was geworden, maar een eindstation waar 
mensen in geloof, in verering, en later in aanbidding, tegen 
opkeken. Zo was dat meer dan driehonderd jaar na zijn dood als 
dogma geformuleerd op het Concilie van Nicea. Dat was de 
vergissing van de christenen. Christenen moesten weer beseffen 
dat Jezus een mens was zoals iedereen en ontwaakt was, zijn 
‘Christusbewustzijn’ ontdekt had. En dat zijn boodschap was dat 
iedere mens het geboorterecht heeft  te ontwaken en tot een 
‘Christus’ te worden.  
 
Terwijl me dit te binnen schoot, kwam het bange vermoeden dat 
ik met Bhagwan op eenzelfde manier bezig was. Was ik weer 
het oude liedje gaan spelen, maar nu bij Bhagwan? Hij had ons 
daar vaak voor gewaarschuwd, maar de betekenis daarvan drong 
nu pas tot me door. Hij was er niet om vereerd te worden, hij  
was er om ons een blik te gunnen op de hemel. Hij was er om 
ons in contact te brengen met ons eigen, diepste wezen. Als dat 
gebeurde, was zijn taak volbracht en daar werkte hij ook naar 
toe. Op een gegeven moment had hij dat heel  
luid en duidelijk gezegd:  ‘I am not to be worshipped. The real 
Master’s work is to be gradually useless for the disciple. 
Buddha says, if you meet me on the way, kill me.’ 
 
Dit besef maakte diepe vreugde in me los. Er zou nu een veel 
dieper contact met de Meester mogelijk zijn.  Ieder had immers 
de potentie een ‘Christus’ of ‘Bhagwan’ te worden. Dat was nu 
ook mogelijk in de fysieke nabijheid van de Meester. Hij 
verwees immers naar iets dat diep in hem en in onszelf 
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verborgen lag. Daar waren geen woorden voor, maar hij 
verstond de kunst dit in zijn lezingen telkens aan ons te 
verduidelijken. Dan opende hij het venster op de hemel. Dan 
vertelde hij het geheim dat alleen als esoterische wijsheid beseft 
kon worden, als ervaring die verder niet onmiddellijk door de 
buitenwereld hoefde te worden geverifieerd. Daar was geen 
wetenschappelijk bewijs voor mogelijk, maar kon wel als 
diepste werkelijkheid worden ervaren. Dat was niet transparant 
te maken voor de buitenwereld. Als die er van zo horen, zou het 
– zoals Tony Parsons later zou zeggen – niet meer maar ook niet 
minder dan een ‘open geheim’ zijn. 
 

 
Intimate personal guidence 

 
Er zou een versmelting met de meester mogelijk zijn. Wat 
betekende dat? Als Bhagwan er over sprak gebruikte hij 
wonderlijke woorden. Een discipel moest worden als de 
Meester, zei hij dan. En dan kwamen de termen: een Niets, de 
Leegte, de Ruimte waarin alles plaatsvindt. ‘The Master is 
already a zero, a nothingness, a tremendous emptiness, pure 
space. And the disciple, slowly slowly coming together to this 
nothingness, starts disappearing, evaporating.’   
 



 84 

Als persoon verdwijnen, dat gebeurde er dus als je je overgaf 
aan een Meester. En dat gebeurde vanzelf, want een Meester 
was al een niet-persoon, een Lege, Open Ruimte. Griezelig 
angstig voor je persoonlijkheid, maar tegelijkertijd de grootste 
zegening die ‘iemand’ kan overkomen.   
 
Vanaf dat moment was ik niet meer gefixeerd op de vorm die 
Shree Rajneesh was. Ook van heel dicht bij was hij niet meer 
louter de persoon waarvoor veel mensen hem hielden. Het lukte 
me er doorheen te kijken en dieper te zien. Bhagwan werd een 
groot projectiescherm, waarop ik mijn ego-bewustzijn met al 
zijn verlangens, angsten, frustraties en nachtmerries kon 
projecteren. Maar ook mijn dromen en diepste verlangens. Door 
zo contact met hem te hebben werd er iets dieps in mezelf 
wakker, mijn diepere of hogere Zelf. Of ruimer  nog, een 
onpersoonlijke, universele, liefdevolle intelligentie. Een 
bewustzijn waarin alles mocht en kon. Ik had er geen woorden 
voor, maar wist dat dit niet aan deze of die vorm gebonden was.   
 
Het was een stil gewaar zijn, neutraal, vol mildheid en liefde. 
Door daarin te vertoeven kon er ook beter naar mezelf en mijn 
problemen gekeken worden. Ze kwamen in een ander licht. Ook 
heel praktische situaties konden nu anders worden bezien. Zo 
hield ik het probleem dat ik had met de administratie tegen dit 
licht. En ik vroeg me af : Wat voor verschil maakt het of 
Bhagwan dan wel mensen van de administratie mijn vragen 
beantwoordden? Als mijn vragen maar echt uit mijn hart komen  
en ik het antwoord ook eerlijk in mijn hart ontvang, wat kan er 
dan nog mis gaan?  
 
Het gaat er toch niet om of Shree Rajneesh allemaal weet wat er 
in me omgaat, besefte ik. Hij dient als een venster naar 
bewustzijn. Schrijven op zich geeft al helderheid, vooral  
schrijven zonder te hoeven nadenken omdat je weet dat de 
geadresseerde te vertrouwen is. Bewustzijn, de open hemel waar 
Shree Rajneesh het venster voor is, is voortaan de geadresseerde 
en in mijn hart weet ik of ik hierin eerlijk ben of niet. 
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Dit besef was de eye-opener die ik nodig had. Het kwam ‘out of 
the blue’ op een nacht dat ik onder een flonkerende sterrenhemel 
met mijn eigen kleine probleempjes bezig was. Het gaf nieuwe 
vrijheid, ruimte en vreugde aan mijn verblijf in deze 
mysterieschool.  
 

 
Bhagwan Shree Rajneesh.!  

The Master teaches by his presence. 
 

 
 

OVERGAVE  AAN  DE  MEESTER III 
het weerbarstige leven van alledag 

 
De nacht onder de sterrenhemel had me goed gedaan. De 
ontbrekende stukken van de puzzel waren gevonden. De weg 
was opnieuw uitgestippeld. Er was weer vertrouwen in het leven 
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in de Shree Rajneesh ashram. En vreugde over de ontdekkingen 
die me overkomen waren.  
 
Het energieveld van Bhagwan’s  mysterieschool voelde weer 
veilig en inspirerend. Je kon het weer een echt Boeddhaveld of 
Christusveld noemen, naargelang de sfeer van de 
ochtendlezingen. Iedere dag bracht iets nieuws. Soms waren de 
dagen ook gekleurd door lezingen over Lao Tzu, Herakleitos, 
Pythagoras, Kabir of Hakin Sanai. Of door Zen, de Bauls, Soefis 
of Yoga. Osho besprak alle esoterische tradities op een heldere 
en aansprekende manier en op een wonderlijke manier altijd zo 
dat het precies was wat je zo’n dag nodig had.  
 
Dat creëerde een zorgeloze, bruisende en vrolijke sfeer. Onlangs 
werd ik hieraan nog herinnerd toen iemand mij een fles Zuid-
Afrikaanse wijn aanbood: Stormhoek. Op het etiket stonden 
woorden die zo uit Bhagwan’s  ashram geplukt konden zijn: ‘Be 
passionate. LOVE. Dream BIG. Be spontaneous. CELEBRATE. 
Change the world or go home.’  Dat waren de vibraties waarin 
we toen leefden.  
 
Een van de rolmodellen in deze ashram was Ma Yoga Laxmi. 
Zij was sinds 1965 door de Jains – de oude Indiase religie 
waarin Bhagwan was geboren -- aan hem als secretaresse 
toevertrouwd. Zij stond aan het hoofd van de interne organisatie 
en bepaalde ook het gezicht naar buiten. Het was een 
opgeruimde, heldere, humane vrouw die de groeiende ashram op 
een perfecte manier leidde. Eens had zij, in een energie-retraite 
met Bhagwan, een spirituele doorbraak gehad en sindsdien 
sprak zij nooit meer over ‘ik’ maar zei altijd: ‘Laxmi vraagt je 
… ’ of ‘ Laxmi zou graag…’ Die paar maal dat ik met haar in de 
Main Office contact had, was ik onder de indruk geraakt van 
haar totale YES naar Bhagwan. Nooit een krimp van 
wantrouwen. Maar ook nooit dromend. Altijd aanwezig, scherp 
en helder. En tegelijk vol humor en liefde.  
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In gesprekken met Laxmi kwam soms tot uiting dat er donkere 
wolken boven de Shree Rajneesh Ashram hingen. Het was niet 
gemakkelijk overal vergunning voor te krijgen, of voldoende 
geld voor de plannen. Buiten de ashram was er veel weerstand 
en er was veel behendigheid voor nodig om daar goed mee om 
te gaan. Wij als werkers gingen daarin voortdurend mee, als een 
zwerm  vogels die vliegend in de lucht boven de huizen van 
links naar rechts zwenkt.   
 

 
Sufi Dancing in the Buddha Hall 

 
Dat beangstigde mij soms en dan vroeg ik me af of er op een 
gegeven moment zoveel groepsdruk zou kunnen komen dat van 
mij dingen gevraagd werden die ik ethisch niet meer zou kunnen 
verantwoorden. Zou Laxmi of haar assistenten Sheela of Arup 
me zoiets kunnen vragen? In een hypothetisch geval zou dat 
kunnen. Maar over mijn antwoord daarop hoefde ik niet bang 
voor te zijn. Uit ervaring wist ik dat ik daar met een duidelijk 
‘nee’ zou komen, ook al zou er grote groepsdruk zijn of zou ik 
er misschien uitgegooid worden. Dat had ik in het verleden ook 
zo gedaan en er was geen reden aan te nemen dat ik nu anders 
zou reageren.   
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Iets anders was of ik iets zou doen wat mijn gezondheid zou 
kunnen schaden? Ik wist dat er sannyasins waren die hier geen 
‘nee’ zouden zeggen omdat ze meenden dat Bhagwan het via 
haar vroeg. Maar dit was voor mij not done. Ik wilde geen 
martelaar worden van ongezonde eisen. Als er iets van mij 
gevraagd zou worden wat ongezond was, zou ik ook nee zeggen. 
Bhagwan had me geleerd goed te luisteren naar mijn lichaam. 
Vaak had hij gezegd: ‘A sannyasin is one who trusts in his 
organism, and that trust helps him to relax into his being, and 
helps him to relax into the totality of existence. It brings a 
general  acceptance  of oneself and others. It gives a kind of 
rootedness, centering.’ 
 
Een paar weken later kon ik hierop terugvallen toen ik in een 
kritieke toestand terecht kwam in de keuken. Deeksha had me 
daar al enige malen opdracht gegeven om hele zware potten te 
verplaatsen. Ik had haar ook al herhaaldelijk gezegd dat ik dit 
niet kon doen, omdat ik dan een te groot risico liep op een 
netvliesbreuk. De interne druk op mijn toch al zwakke ogen zou 
dan te groot worden. Dat was me vroeger al eens overkomen en 
de arts van de ashram had me dan ook ten sterkste ontraden te 
zware potten te tillen. Daarover had hij zelfs een brief 
geschreven aan Deeksha, die deze brief onzin vond en 
verscheurd had.  
 
Nu gaf Deeksha in die tijd al vaker rare opdrachten en dat was al 
een paar keer tot hevige ruzies aanleiding geweest, een paar keer 
zelfs tot handgemeen. Deeksha had daarom een lijfwacht 
gevraagd en gekregen. En Ma Arup, een van de assistentes van 
Ma Yoga Laxmi, was daarna in de keuken gekomen  met de 
boodschap: ‘Ieder die Deeksha nog een keer aanraakt, moet weg 
uit de ashram.’ Dat creëerde een gestresste  situatie.  
 
De volgende morgen vroeg, vlak vóór de ochtendlezing, kwam 
Deeksha met haar bodyguards op mij afstappen en sommeerde 
me opnieuw om een zware pot vol thee op te tillen en te 
verplaatsen. Ik weigerde. Toen kwam het tot een handgemeen, 



 89 

heftig en hard. Haar bodyguards voerden me af naar de 
bijkeuken en lieten me  daar liggen. Daarna kwam Deeksha. Ze 
heeft met me gepraat en haar excuses aangeboden. Die 
accepteerde ik, maar zei dat ik me zorgen maakte over mijn 
ogen en me ziek voelde. Ik mocht naar mijn kamer en toen 
kwamen er de hele dag cadeautjes. Ieder uur, soms om de tien 
minuten, kwam er lieve ma met koekjes, thee, lekker eten en 
drinken.  
 
Tot iemand me zei dat de hele situatie aan Bhagwan was 
voorgelegd. Ik moest nu maar wachten op zijn antwoord. Alles 
zou mogelijk zijn, ook dat ik uit de ashram gegooid zou worden. 
Maar dat gebeurde niet. Na een paar uur kwam zijn antwoord al: 
een paar dagen uitrusten en dan… weer terug naar de keuken. 
Dat heb ik daarna met trillende knieën gedaan. Tot na enkele 
weken alles weer genormaliseerd was. Een mens kan veel 
hebben.   
 

 
Bhagwan’s secretaresse - Ma Yoga Laxmi 

-she was always available for the Master, always. 
 

Met Deeksha heb ik veel avonturen beleefd. Ook veel geleerd. 
Want, hoe zij soms ook tekeer kon gaan, zij had een goed hart 
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en heeft tot juni 1981, toen Bhagwan naar Amerika uitweek, 
gezorgd dat de duizenden bezoekers dagelijks hun thee, ontbijt, 
lunch en dinner kregen. En als er aan de financiën iets te kort 
kwam, betaalde zij dat bij uit eigen zak. 
 
En Bhagwan? Die greep herhaaldelijk in bij de Departementen, 
als er iets mis ging. Vaak op verrassende wijze. Heel origineel 
vaak, getuigend van immense mensenkennis. Dat gebeurde dan 
vaak in de darshans. Soms waren die heel intens, als er een 
ongeluk was gebeurd of  ergens iets helemaal mis was gegaan. 
Maar ook als er structurele  vernieuwing moest worden 
ingevoerd. En die waren aan de orde van de dag, want er 
moesten voortdurend aanpassingen worden verricht om de 
steeds groter worden toeloop van bezoekers en discipelen aan te 
kunnen.   
 
En van de werkers werd verwacht dit meditatief te doen. 
Daarvoor gaf Bhagwan ook voortdurend nieuwe impulsen. 
Zoals in 1979 toen hij de darhans verving door extatische 
energie-darshans. Daar konden de werkers in de ashram vaak 
heen om nieuwe energie op te doen. 
 
Een keer hebben wij met een klein groepje werkers Bhagwan 
nog een vraag gesteld. Over de organisatie, en over alle regels 
die er maar voortdurend bijkwamen. Bhagwan heeft toen 
uitvoerig geantwoord in een ochtendlezing, omdat het een 
algemeen probleem was.  
 
Hij begon met te zeggen dat er nog veel meer regels zouden 
komen. Duizenden nieuwe regels, omdat er steeds meer mensen 
zouden komen. Zoals Kung Fu Tze (Confucius) het gedaan had 
gedaan had in het oude China om een goede openbare orde te 
creëren. Bhagwan ging maar door dit te verhelderen, en mij 
zonk even de moed in de schoenen. Toen kwam er een wending 
in zijn lezing. ‘Maar’, zei Osho toen, ‘in die tijd leefde er ook 
een zekere Lao Tzu. Hij was een oude, wijze man die zich niets 
aantrok van al die regels.’ Ik voelde opluchting. En toen 
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eindigde Bhagwan met: ‘ Hier woont ook zo’n oude wijze. In het 
Lao Tzu huis. En die is de baas.’ Luid gelach en applaus. 
   
Zolang Bhagwan op deze manier aanspreekbaar bleef, leek het 
Boeddhaveld alleen maar te bloeien en te groeien. En wij 
discipelen leerden onze lessen. En als we even afwezig waren, 
of wegdroomden naar andere oorden, bracht Bhagwan ons wel 
weer bij de les.  

 
 
 
 

CONTACT  MET  DE  BUITENWERELD 
Het publieke gezicht van een mysterieschool 

 
Iedereen die een discipel werd van Bhagwan kon er op rekenen 
in een intens innerlijk avontuur terecht te komen. Tijdens zijn 
lezingen zei Bhagwan vaak dat hij zijn discipelen geen rust gaf. 
Hij verleidde hen met honing en zoete beloften, maar zette ook  
valkuilen voor hen op,  joeg ze op en achtervolgde hen tot diep  
in de nacht. ‘Ik dwing jullie  je dromen  en nachtmerries aan mij 
te geven,’ zei hij eens. ‘Geef ze maar, dan hoeven jullie daar 
niet meer in te geloven. Dan zijn jullie die illusies kwijt en 
kunnen jullie wakker worden.’  
 
Dat was het esoterische werk dat Bhagwan verrichte. Het 
gebeurde in het contact tussen de discipel en de Meester. Het 
bleef geheim, vaak ook voor de andere discipelen van de 
ashram. Alle mysteriescholen en levensbeschouwelijke 
stromingen kennen deze geheime werkzaamheden en 
ervaringen, die alleen toegankelijk zijn voor de geïnitieerden. 
Soms  worden deze ook omgezet in een ‘geheime leer’ die 
alleen voor ingewijden te verstaan is. Deze leer is voor 
buitenstaanders niet transparant, voor de buitenwereld niet 
inzichtelijk. Je moet een innerlijke weg hebben voltooid om er 
de symboliek en wijsheid van te doorgronden.  
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Veel mysteriescholen houden deze leer ook verborgen, om hem 
niet te laten besmetten door buitenstaanders die geen flauw 
vermoeden hebben waarover het gaat. Gebeurde dit ook in de 
ashram van Osho? In zeker opzicht wel, want het ligt in de aard 
der dingen. De spirituele weg, de  ‘weg naar binnen’ is een 
ervaringsweg die ieder op eigen manier meemaakt en waarover 
moeilijk te communiceren is. Mensen die er te snel over spreken 
krijgen vaak de wind van voren. ‘Elke waarheid creëert een 
schandaal,’ zei de oude Keizer Hadrianus eens. En dat klopt ook 
als  je de geschiedenis van de esoterische bewegingen nagaat. 
 

 
‘Being with a Master is the quest of the Soul.’ 

 
Dat gebeurt ook als je niets zegt. Het wordt  opgemerkt dat er 
iets speciaals aan de hand  is en de maatschappij  wil 
‘transparantie’, ‘inzichtelijkheid in de feiten’, ‘verifieerbare 
kennis.’ Met deze criteria, die in feite alleen voor ‘exoterische 
kennis’ gelden, functioneert de maatschappij als een 
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normaliserende factor: dan weet je tenminste wat er aan de hand 
is en kun je maatregelen nemen als van de bestaande normen 
wordt afgeweken. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen die uit de 
toon valt de verkeerde melodie zingt en zich ofwel naar de 
normen van de maatschappij moet voegen, of moet vertrekken. 
En als dat laatste niet lukt, opgesloten of verwijderd moet 
worden. Dit verklaart het ontstaan van gevangenissen of 
psychiatrische inrichtingen. Dat zijn disciplinerende 
maatregelen die de maatschappij hanteert om haar waarden en 
normen veilig te stellen.  
 
Bhagwan wist dat deze reactie van de maatschappij  
onvermijdelijk was, maar wilde ook ruimte creëren en behouden 
om zijn esoterische werk ongehinderd te doen. Bovendien wilde 
hij ook aandacht van de wereldopinie voor meditatie, het enige 
dat in zijn ogen de wereld nog kon redden van de rampen die 
haar bedreigden. Hij koos daarom voor, in mijn ogen, een 
unieke strategie. Hij ging zichzelf naar de buitenwereld 
profileren als een incorrecte, vrolijke rebel waarop de 
maatschappelijke machten (media, justitie, politiek) feitelijk 
geen grip konden krijgen. Hij volgde de strategie van het 
verkondigen van het open geheim.  
 
Als sannyasins deden we daar vrolijk aan mee. We volgden het 
device van Bhagwan om onze naam te veranderen, oranje kleren 
aan te trekken en  met een mala van Bhagwan om onze hals 
onze dagelijkse bezigheden thuis of op het werk te doen. Een 
behoorlijke inbreuk op de conventies van de maatschappij, of 
dat nu de Westerse of Oosterse wereld was. Maar dat hielp ons 
om bij de les te blijven, en trok tegelijkertijd wereldwijd 
aandacht van de media.  
 
Verder was er in de Shree Rajneesh ashram van Pune weinig 
wat ons weghield van ‘het normale leven’. Het isolement dat 
sannaysins later zou overkomen op de Big Muddy Ranch in 
USA was in Poona nog niet aan de orde. De meeste sannyasins 
woonden ergens in de stad, in gehuurde huisjes of hotelletjes. 
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En ook diegenen die in de ashram werkten konden vrij de stad 
ingaan, om boodschappen te doen, lekker uit te gaan of 
eventueel voor een langere tijd naar het nabijgelegen Goa te 
vertrekken om daar te genieten van zon, wind en water.  
 
Zelf had ik daar niet zo’n  behoefte aan. Maar in het begin van 
mijn verblijf in de ashram trok ik enkele malen naar de 
Universiteit van Pune om daar met professoren te praten over 
nieuwe vormen van ‘aangepaste techniek’. Uit Nederland had ik 
een aantal rapporten en het boekje van Schumacher ‘Small is 
beautiful’ meegenomen en heb ook een aantal gesprekken gehad 
over de mogelijkheden om kleinschalige en duurzame 
technieken in te voeren die de lokale bevolking meer dienstbaar 
zouden zijn dan de peperdure en grootschalige technieken die de 
multinationals voorstonden.   
 
’Ik was welkom, meer dan welkom, als westerling en als 
sannyasin. Maar toch, er kwam geen echte positieve reactie. Na 
een tijdje begreep ik dat ik hier in India was, dat men mij niet 
voor het hoofd wilde stoten, maar dat ze deze manier om 
technische verworvenheden van het Westen in te voeren niet 
zagen zitten. In feite zagen ze dit als een poging van een oude, 
koloniale macht om India klein te houden. India ging nu in de 
vaart der volkeren mee en zou meteen overgaan naar de meest 
geavanceerde westerse technieken. Dat gaf prestige en daarvoor 
wilde de universiteit zich op de eerste plaats inzetten.  
 
Die les had ik dus geleerd. Ook een andere les leerde ik toen ik 
met de bedelaars  rond de ashram in contact probeerde te 
komen. Omdat er geld werd uitgedeeld, hadden zich van heinde 
en verre hele groepen bedelaars rond de ashram genesteld. Er 
werd ons aangeraden hier geen contact mee te maken, omdat dit 
alleen maar meer bedelaars zou aantrekken. Maar ik was wat 
eigenwijs en probeerde het toch. 
 
Na verloop van tijd kreeg ik met twee bedelaars contact die een 
paar woordjes Engels verstonden en probeerde ik duidelijk te 
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maken dat er kansen voor hen lagen als ze zich zouden 
verenigen in een groep en dan contact zouden opnemen met de 
politici van Pune om verbetering van hun lot te bewerken. Een 
hele mond vol, maar ik kon het hun met gebaren en een paar 
woordjes duidelijk maken. Maar ook toen merkte ik al snel dat 
ik in een totaal ander, niet westers land terecht gekomen was en 
niets begreep van wat deze bedelaars in feite voelden.  
 
Mijn twee vrienden maakten me duidelijk dat hun leven zoals 
dat nu was naar omstandigheden eigenlijk prima was. Zoals ze  
 
 

 
‘The Master is only a window. The Master simply opens in to God.’ 

 
nu leefden konden ze goed rondkomen en als ze meer zouden 
verdienen zou dat toch door hun familie worden afgenomen. En 
vooral, als ze echt een vuist zouden maken, zouden ze hoogstens 
zoiets kunnen  krijgen als de blinde wezen die van de Don 
Bosco missionarissen wel een heel eigen  gebouw hadden 
gekregen, maar waar ze iedere dag ook niets anders te doen 
hadden dan manden vlechten. Mijn twee vrienden vonden dat 
hun manier van leven hen nu veel meer vrijheid gaf en wilden 
het daar graag bij laten. Dank voor de moeite, maar iets anders 
hoefde niet.   
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Bhagwan wist veel beter hoe met de Indiase buitenwereld om te 
gaan. Een keer speelde ik daarin mee en kreeg ik les in 
mensenkennis en in zijn manier van zaken doen. Het was een 
wonderlijk project, dat zijn begin had gevonden op het moment 
van onze definitieve aankomst, toen Gea en ik door Ma Yoga  
Laxmi in de Main Office werden verwelkomd. Terwijl we daar 
zaten te praten  vertelde ik dat ik alle geld wat ik had, een fors 
bedrag, graag aan de Shree Rajneesh Ashram wilde geven. 
Laxmi was daar blij mee, maar vroeg me toch een gedeelte, rond 
de Fl 15.000,- voor mezelf te houden. Alles was nog maar een 
experiment, en ik zou het geld misschien ooit nodig hebben. Ik 
kon daar mee gaan winkelen, uit eten gaan etc.  
 
Ik ging ermee akkoord en genoot ervan. Maar een half jaar later 
werd ik opnieuw bij Laxmi geroepen. Tegelijk met mij kwam er 
ook een Franse swami binnen, die ook ooit een forse donatie aan 
de ashram had gedaan. Laxmi vertelde dat de ashram in grote 
financiële nood was en of wij het geld dat we nog hadden 
wilden storten in de kas van de ashram. Ik was even verbijsterd, 
maar luisterde  naar mijn  hart en voelde dat het goed was om 
dat te doen. De Franse swami deed het ook en we gingen terug 
naar onze werkplek. 
 
Een paar dagen rolden mijn ogen bijna uit  mijn kassen. In de 
morgen kwam Bhagwan aanrijden in een Mercedes. Ik zie de 
wagen nog langzaam over het grindpad naar het podium rollen. 
Bhagwan grijnsde, maar in mij barstte een vulkaan los. Ik was 
woedend. Mijn geld, mijn zuurverdiende geld. En dan dat 
wegsmijten voor een Mercedes. Voor dat kleine stukje tussen 
Lao Tzu huis en de Boeddhahal. Alsof hij dat niet kon lopen. 
Walgelijk.   
 
Het duurde dagen om het te verwerken. Ik deed alle dynamische 
meditaties die mogelijk waren, maar de wond genas maar 
langzaam. Wat was ik stom geweest, ging het door me heen. Nu 
ben ik helemaal platzak, en met mijn geld wordt een dure, 
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stinkende auto gereden. Het leven in de ashram werd voor mij 
een drama en ik kon nauwelijks nog de zon zien schijnen. Pas na 
een paar weken trokken de wolken weg en kon ik 
verantwoordelijkheid nemen voor hetgeen ik gedaan had. Het 
was mijn eigen keuze geweest, en ik wilde er ook zo mee leven.  
 
Toen werd ik opnieuw bij Laxmi geroepen. En ook de Franse 
swami zat er weer. En Laxmi straalde. Ze haalde twee 
bundeltjes geld tevoorschijn en overhandigde die aan mij en  
 

 
Bhagwan on his way to the morning discourse. 

 
mijn Franse vriend. We waren stomverbaasd. Laxmi giechelde 
en legde uit: ‘Het verhaal over Osho die met zijn Mercedes naar 
de Boeddhahal reed is een schandaal verhaal geworden in de 
hele Indiase pers. Overal werd op Bhagwan geschimpt en 
gescholden. Wat was dat voor een Meester!? India had een 
totaal andere traditie van spirituele Meesters.’ 
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‘Maar de bankwereld reageerde heel anders. Onmiddellijk na de 
berichten in  de krant kwamen telefoontjes van  de grote banken. 
Ze boden hun excuses aan dat ze geen krediet hadden willen 
geven. Sorry, maar ze dachten dat er niet veel geld meer was in 
de ashram.  
 
Maar nu blijkt dat Bhagwan zelfs geld heeft om met een 
Mercedes naar  zijn ochtendlezing te komen… Sorry, wij 
hebben u verkeerd ingeschat. Maar nu de zaken er zo voor staan, 
als  u nog meer krediet wilt, kunt u dat natuurlijk altijd krijgen.’ 
Laxmi vertelde dat zij binnen twee weken alle kredieten hadden  
gekregen die zij nodig hadden.  
 
Een paar dagen later bracht Bhagwan dit ter sprake in een 
ochtendlezing. Hij vertelde wat Laxmi mij ook al had uitgelegd. 
En zei toen, op een typische Bhagwan manier, hoe hij twintig 
jaar had gewerkt in India, duizenden mensen had veranderd, 
zonder dat er in de pers ook maar één woord aan was gewijd. 
‘Maar op de dag dat Laxmi die auto kocht, stonden er grote 
artikelen in de kranten – over de auto, niet over mij! Nu is 
iedereen geïnteresseerd.... Wat zijn dat voor mensen?... Hun 
belangstelling gaat niet uit naar meditatie, niet naar duizenden 
mensen die hier mediteren. Wat hier gebeurt beseffen ze totaal 
niet, maar in die auto zijn zij geïnteresseerd.’  
 
In mijn observatie heeft Bhagwan dit goed onthouden. Of hij 
was al langer op dit spoor bezig geweest en begon het me nu pas 
op te vallen. In ieder geval begon hij vlak daarna een felle 
aanval op premier Desai en diens regerende Janata partij. Ik 
vroeg me af waarom. Bhagwan deed het zo dat we er vreselijk 
om moesten lachen. En natuurlijk kwamen er reacties in de 
media over Bhagwan en zijn ashram, de meeste  behoorlijk 
negatief.   
 
Ik heb me afgevraagd waarom Bhagwan op deze manier de 
confrontatie aanging met de buitenwereld. Op een gegeven 
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moment werd me iets duidelijk. Bhagwan deed het gewoon om 
te shockeren. Eind ’70 van de vorige eeuw begon het 
informatietijdperk in alle hevigheid los te barsten. Nog niet met 
de digitale techniek die we nu hebben, maar over alle mogelijke 
onderwerpen kwam er wereldwijd steeds meer informatie 
beschikbaar. Hoe trek je in zo’n wereld de aandacht? Door te 
shockeren. Zo’n shock geeft een kick en daar houden mensen 
van. Daarom kun je met een shockerende uitspraak mensen een 
boodschap meegeven. Het is momenteel een van de 
grondprincipes van de reclamewereld. 
 
Het werken met shocks is overigens niet alleen van de laatste 
tijd. Ook Nietzsche wist er raad mee en wordt  niet voor niets 
‘de filosoof van de hamer’ genoemd. Bhagwan, die Nietzsche 
graag citeerde, moet zich hiervan bewust geweest zijn. Een van 
diens bekendste darshan-dagboeken heet dan ook niet voor niets 
‘The hammer on the rock.’  En op een gegeven moment ging hij 
zelfs zo ver te stellen dat zijn ashram  een commune was ‘to 
provoke God’.   
Dit was vooral shockerend voor de gelovige christenen. 
Waarom provoceerde Bhagwan op deze manier de mensen om 
hem heen?  
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Bhagwan’s arrival in USA, 1981. 
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RAJNEESHPURAM: EEN  NIEUW  GRONDGEBIED 

Verwikkelingen rond de Muddy Creek Ranch 
 

Op 1 juni 1981 vertrok Bhagwan  met een klein groepje 
discipelen heimelijk naar de VS. Hoewel zijn vertrek ook voor 
de meeste sannyasins totaal onverwacht kwam, was het grondig 
voorbereid. Al enkel jaren had Ma Yoga Laxmi gezocht naar 
een plaats voor een grotere ashram in India, maar het was 
moeilijk hiervoor de benodigde bouwvergunningen  te krijgen.  
 
Toen Bhagwan van de weeromstuit zich daarna regelmatig 
uiterst negatief ging uitlaten over premier Desai en diens 
regerende Janatapartij, reageerde die in 1980 weer door 
duidelijk te maken dat de bouwvergunningen nooit gegeven 
zouden worden. Ook werd toen duidelijk dat Bhagwan mogelijk 
zou worden aangeklaagd als ‘religieuze onruststoker’. Dat was 
het startschot om elders te gaan zoeken.   
 
Ofschoon Bhagwan en zijn verzorgster Vivek weinig zin hadden 
in het avontuur, ging Sheela toch in de VS op zoek naar een 
geschikte plaats voor een commune en vond die in centraal 
Oregon. Daar kocht zij voor zes miljoen dollar de Muddy Creek 
Ranch, waar Bhagwan – na een kort verblijf in New Jersey -  
eind augustus 1981 arriveerde. De ranch bestond uit twee 
boerderijen met 260 vierkante km overbegraasde grond. Op 45 
km afstand lag het uit ongeveer 40 huizen bestaande dorpje 
Antelope, waar voornamelijk gepensioneerden woonden. De 
dichtstbijzijnde grote stad was Portland op 250 km afstand.  
 
Aanvankelijk had Ma Anand Sheela voorgegeven dat er een 
landbouwcommune gevestigd zou worden met slechts 250 
bewoners, maar al snel werd duidelijk dat men een grote stad 
wilde bouwen. Advocaten van de milieugroep ‘1000 friends of 
Oregon’ tekenden protest aan en begonnen een gerechtelijke 
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procedure omdat het gebied officieel was aangewezen als 
landbouwgrond. 
 
Het verzet werd bij de bevolking aangewakkerd door een aantal 
christelijke dominees die in de omliggende dorpen en steden 
televisiebeelden vertoonden van therapiegroepen in de  ashram 
in Poona die in 1980 gemaakt waren door een Duitse  
 

 
Entrance of Rajneeshpuram. 

 
cameraploeg. De beelden van geweld en naaktheid in de 
therapiegroepen riepen veel negatieve reacties op en vormden 
een breed gedragen voedingsbodem voor het juridische verzet.   
 
Een ander geschilpunt was de vraag of  Rajneeshpuram wel als 
officiële stad geregistreerd mocht worden, omdat het een 
religieuze commune was terwijl volgens de Amerikaanse 
grondwet kerk en staat strikt gescheiden moeten zijn. Ondanks 
deze weerstand verkreeg Rajneeshpuram in 1982 de status van 
stad. De tegenstanders gaven echter niet op en vochten de 
rechtmatigheid van de beslissing aan, zodat er veel processen 
moesten worden gevoerd. 
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Later zou blijken, uit documenten verkregen op grond van de 
‘wet op vrijheid van informatie’, dat de regering van Reagan tot 
op het hoogste niveau was betrokken bij het uitoefenen van druk 
op de federale en andere staatsinstellingen om een manier te 
vinden om de commune te ontmantelen en Bhagwan uit het land 
te verbannen. Waarom? Vermoedelijk had het Vaticaan  bij 
monde van de Duitse kardinaal Joseph Ratzinger (de huidige 
paus Benedictus XVI) hier  bij de conservatieve regering van  
 
Reagan op aangedrongen, toen er begin jaren ’80 een nieuw 
contract werd gesloten om na 170 jaar de relatie tussen het 
Vaticaan en Amerika te herstellen. De Bombay Press maakte 
hier melding van en later kon  
ook de Engelse Sunday Mail een artikel publiceren, waarin het 
Vaticaan toegaf mede verantwoordelijk te zijn voor Bhagwan’s 
uitwijzing uit Amerika.   
 
Maar aanvankelijk was het niet bekend dat dit grof geschut 
tegen de commune zou worden ingezet. Men begon enthousiast 
te werken, alles leek met ups and downs voorspoedig te gaan en 
Rajneeshpuram werd steeds verder uitgebouwd. De snelle groei 
was mogelijk doordat de sannyasins keihard werkten en de 
Rajneesh Foundation over een groot kapitaal beschikte voor de 
benodigde investeringen. Nieuwe wegen, elektriciteitskabels en 
waterleidingen werden aangelegd en er werden geprefabriceerde 
huizen gebouwd. Maandelijks werd 1,5 miljoen dollar 
uitgegeven aan bouwmaterialen en machines.  
 
Aangezien de lokale autoriteiten van Wasco County, waar 
Rajneeshpuram onder viel,  aarzelden om nog meer 
bouwvergunningen af te geven, richtten  de sannyasins van 
Rajneeshpuram hun interesse op Antelope. Het voordeel hiervan 
was dat dit stadje oude stadsrechten had en dat deze rechten dan 
over zouden kunnen gaan op Rajneeshpuram. De sannyasins 
kochten er alle lege huizen en wisten een meerderheid te 
verwerven bij de verkiezingen voor de gemeenteraad. Ook de 
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school en het schoolbestuur werden door de sannyasins 
overgenomen en een sannyasin werd burgemeester.  
 
Toen werd er, zij het binnen de wet, een truc toegepast om 
Antelope meer in handen te krijgen. De gemeenteraad  
 

 
Namasté. 

 
verdriedubbelde de onroerendgoedbelasting, zodat een deel van 
de bewoners, die van een klein pensioen moesten rondkomen, 
zich genoodzaakt zag hun huis te verkopen. Anderen trokken 
weg omdat ze aanstoot namen aan het gedrag van de sannyasins, 
die zij steeds meer als vreemdelingen gingen beschouwen.  
 
Toen er steeds meer verzet kwam van de overheid probeerden 
de sannyasins van Rajneeshpuram onder leiding van Ma Anand 
Sheela in de herfst van 1984 op een wonderlijke manier de 
verkiezingen in het district Wasco County in Oregon te winnen. 
Om aan de benodigde 6656 stemmen te komen, werden 
ongeveer vierduizend daklozen uit diverse grote steden (The 
Dallas, Portland, Madras) naar Rajneeshpuram gebracht in het 
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kader van het Share a Home programma. Dit programma werd 
door de communeleiding gepresenteerd als een 
liefdadigheidsproject. De liefdadigheid beperkte zich echter tot 
meerderjarige Amerikaanse burgers zonder strafblad, die 
stemrecht hadden.  
 
Dit project was natuurlijk geen succes. De meeste daklozen 
bleven maar kort, omdat het leven in de commune hen niet 
beviel. Daarnaast bemoeilijkte de staat terecht de inschrijving in 
het register. Toen daarom de registratie dreigde te mislukken 
werd besloten de daklozen weer naar hun oorspronkelijke 
plekken terug te brengen. Alleen een aantal die per se wilden 
blijven, kregen een plek in Rajneeshpuram.  
 
Als ik hierop terugkijk overvalt me een vreemde verwondering. 
Op de eerste plaats, vanaf het begin, een totaal gebrek aan 
transparantie voor betrokken sannyasins. Bhagwan vertrok op 1 
juni 1981 onverwacht uit zijn ashram in Poona en lange tijd 
wisten we niet waar hij was. Ik herinner me de pijn van die 
dagen: de Meester was weg en niemand wist waar hij was. Voor 
mezelf kon ik dat nog wel rationaliseren: dat was bedoeld om 
zijn veiligheid te garanderen. Hij was daarheen gegaan om 
medische redenen (dat was ons wel verteld) en moest tot rust 
kunnen komen in Amerika. Dus ook met rust gelaten worden.  
 

 
 
 
 

DE  KUNST  VAN  HET  ‘WORSHIPPEN’ 
Een nieuwe mix van werk en meditatie 

 
Het vertrek van Bhagwan naar Amerika in 1981 had voor veel 
sannyasins die in Poona woonden een grote leegte achtergelaten. 
Het was ook helemaal niet duidelijk wat er met Bhagwan in 
Amerika gebeuren zou en velen voelden zich ontheemd en 
verloren. Zo reageerden in ieder geval ook de talloze sannyasins 
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die na 1 juni naar Nederland terugkwamen. Hier en daar 
belegden wij kleine bijeenkomsten, maar het wilde niet echt 
vlotten. 
 

 
Music is a part of daily life. 

 
Op een gegeven moment werd ik uitgenodigd voor een 
bijeenkomst met  Swami Anand Veeresh en Ma Prem Samadhi  
van de therapeutische commune Grada Rajneesh (later de 
Humaniversity in Egmond aan Zee) in Den Haag  en Niketana 
van de Rajneesh Neo-Sannyas Commune (later De Stad 
Rajneesh/Osho Stad) in Amsterdam.  Er was toen een ma van de 
vroegere staf van Poona bij  (de naam ben ik vergeten) en die 
kwam met een boodschap van Bhagwan. Zijn boodschap, zo 
vertelde zij, was simpel maar doeltreffend. Bhagwan had bij zijn 
vertrek de staf in Poona gezegd: Keep the energy moving. En dat 
was wat wij ook zouden moeten doen. Niet bij de pakken 
neerzitten, niet wachten tot er iets zou gebeuren waardoor we 
weer in beweging zouden komen. Maar starten met iets wat de 
gefrustreerde wereld van de sannyasins weer op een positieve 
manier in beweging zou brengen.  
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Op die bijeenkomst werd besloten op korte termijn een groot 
festival voor alle sannyasins te organiseren. Het zou de ‘Orange 
Full Moon Affair’ heten, met een verwijzing naar de 
familienaam van Bhagwan (Chandra, Maan) en ook als symbool 
voor een Meester. Die wordt immers in het Oosten altijd 
vergeleken met de maan: hij reflecteert het licht van het bestaan, 
zoals de maan dat van de zon reflecteert.  
 
Het festival zou binnen twee maanden moeten plaatsvinden. Er 
was geen geld, maar dat zouden we gaan vinden. Er was geen 
plan, maar dat zou snel gemaakt kunnen worden. Er waren geen 
kanalen voor publiciteit, maar we konden sannyasins die we 
kenden vragen dit bericht door te geven.  Er was geen kantoor, 
maar Veeresh, Samadhi, Niketana en ik zouden een 
initiatiefgroep kunnen vormen. Dan zou alles snel kunnen 
worden opgezet. 
 
Het werkte inderdaad verbluffend snel en effectief. Binnen een 
paar  weken was er geld, was er een grote ruimte gehuurd waar 
het festival zou plaatsvinden en werden de eerste repetities voor 
theater, muziek en dans gehouden. Het Festival in augustus was 
een groot succes en dat gaf ons allen een kick. We voelden ons 
weer alive and kicking en we hadden niet meer het gevoel aan 
de wolven te zijn overgeleverd. Er waren weer contacten gelegd 
en we wisten waar we elkaar konden vinden als het nodig was.  
 
Veel sannyasins wilden contact onderhouden met het 
‘Boeddhaveld’, blijven mediteren en ook in communes gaan 
wonen. Naast Grada Rajneesh in Den Haag en de Rajneesh Neo-
Sannyas Commune in Amsterdam zouden er tot 1985 nog zo’n 
twintig kleinere communes of Rajneesh Meditatiecentra 
(RMC’s) ontstaan. Dat werden brandpunten van informatie en 
contact met de grote commune Rajneeshpuram in Amerika en 
met andere RMC’s die over de hele aardbol ontstonden. Veel 
informatie hierover is te vinden in het ‘Archief Neo-Sannyas 
Beweging’ in het  Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis (IISG) te Amsterdam.  



 108 

 
Op een aantal punten was er een groot verschil tussen deze 
RMC’s en de Shree Rajneesh Ashram in Poona. Het 
belangrijkste verschil was natuurlijk dat Bhagwan niet meer 
fysiek bereikbaar was. Maar ook de dagelijkse meditaties 
hoorden niet meer bij het leven van alledag. In Poona vormden 
zij, samen met de ochtendlezingen en avond-darshans van 
Bhagwan,  het spirituele centrum van het dagelijkse leven. In de 
nieuwe communes en RMC’s was iets anders centraal komen 
staan: worship, een nieuwe mix van werk en meditatie.    
 

 
Blessings! 

 
Aanvankelijk had ik het daar moeilijk mee. Afgezien van het 
spirituele effect, de meditaties die Bhagwan ontwikkeld had 
waren ook een uitstekende manier om met de stress van het 
dagelijkse leven om te gaan. Daardoor kon je gemakkelijk 
bewust blijven van wat er binnen in je speelde en kon je er beter 
mee omgaan. Je raakte dan ook niet zo gemakkelijk geïrriteerd 
of angstig voor dreigementen van buiten. Door dit bewustzijn 
telkens met meditaties te voeden kon je veel aan en kon je, ook 
als de omstandigheden moeilijk of stressvol waren, ontspannen 
en gecenterd blijven en die dingen blijven doen die dagelijks 
nodig waren.  
 
Nu werd ons verteld dat je, als je het even moeilijk had, gewoon 
meer met hart en ziel je werk moest doen. Niet proberen te 
ontsnappen aan  het werk dat van je gevraagd werd, ook niet 
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proberen het werk naar je hand te zetten met alle mogelijke 
opmerkingen en zogenaamde verbeteringen uit je eigen koker. 
Dat was alleen maar een versterking van je ego. Het ging er toch 
om je ego te verliezen? Dan was er maar één weg: alles totaal 
doen, zonder tussendoortjes waarin je kon piekeren of waarin je 
denken de overhand zou kunnen krijgen.  
 
Alles bewust en met liefde doen dat was de nieuwe manier  van 
leven en werken die Osho ons als device had gegeven.  
 
Ofschoon ik er wel mijn bedenkingen bij had, leek het me toch 
boeiend dit experiment eens echt te wagen. Je zou dan kunnen 
oefenen om, zoals Bhagwan eens gezegd had, in het lawaai, in 
de chaos van activiteiten, als in een orkaan in het centrum te 
blijven, in het stille oog van de orkaan. Je zou de emoties, 
weerstanden en oordelen die voortdurend opkwamen ‘on the 
spot’ kunnen zien en voelen, en ze dan zo – in het licht van het 
bewustzijn - kunnen loslaten.  Je zou dan de grenzen kunnen 
opzoeken tot waar je nog bewust kon zijn van wat je aan het 
doen was. Het dagelijkse leven zou dan één meditatief gebeuren 
kunnen zijn, of alleen werken. Dat was niet te voorspellen. 
Riskant, but life is a gamble. En we deden het met een groep 
vrienden en vriendinnen, allemaal tegelijk.   
 
Terugkijkend herinner ik me momenten waarop we op deze 
manier inderdaad in een soort flow terecht kwamen, waarin alles 
vanzelf leek te lukken. Dat waren heerlijke uren van, wat wij 
toen, high energy noemden. Er werd geen energie verspild aan 
gevoelens van persoonlijke  gekwetstheid, boosheid, vragen, 
frustraties of andere vormen van weerstand tegen wat er te doen 
stond. We waren één met wat we deden, één met de situatie en 
we reageerden bij plotselinge, onverwachte wijzigingen van de 
situatie soms als een zwerm spreeuwen die je ’s avonds wel eens 
boven de huizen ziet vliegen. Flexibel zich wendend, beweeglijk 
als een dansende wolk, harmonieus golvend boven de stad.    
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Op deze manier creëerde deze worship een boeiend 
arbeidsethos. In de VPRO-film ‘De Nieuwe Mens’ van Frank 
Wiering zijn daar ook boeiende staaltjes van te zien. En als dit 
uitmondt in het opzetten en in bedrijf houden van een unieke 
discotheek ‘Zorba the Buddha’ op de Walletjes in Amsterdam, 
hoor je Frank dan ook verzuchten: ‘Hoe is dit mogelijk?  Dit 
zijn nu mensen die voor vrijheid gaan! Hoe is het mogelijk dat 
zij met zoveel discipline hier avond aan avond klaar staan voor  
 

 
Ojas an d other Dutch sannyasins during a drive by in Rajneeshpuram. 

 
al die mensen die hier komen dansen!? En dat ook nog met 
plezier doen!’ Soms slaagde de worship inderdaad op zo’n 
unieke en effectieve manier dat elke projectmanager er zijn 
vingers voor zou aflikken.  
 
Maar er waren ook momenten dat het niet lukte. Dat de worship 
onvoldoende ontspanning  en plezier gaf, dat er teveel deadlines 
gehaald moesten worden of dat er extra, onnodige verzwaringen 
aan werden toegevoegd. Dan werd het schoonmaken, de 
cleaning, plotseling deep cleaning en waren we uren langer 
bezig dan puur voor het werk nodig was. En dat alles in een 
‘tempel’ onder leiding van bitchy ma’s. Dat moest dan 
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bovendien met een would-be celebration worden afgedekt. En 
kritische opmerkingen werden niet gedoogd.  
Op zulke momenten kwamen de schaduwkanten van deze 
manier van werken aan het licht.  
 
Dan verlangde ik naar enkele momenten van meditatieve stilte. 
Er kwamen dan herinneringen op aan  het motto van de 
kloosterlingen: ora et labora - bid én werk. Al was voor mij 
bidden dan geen optie meer, de stilte van een meditatief moment 
miste ik dan heel erg. Waar was nog rust en ontspanning te  
 

 
Summer Festival. 

 
vinden?  Misschien alleen nog in momenten dat je samen met 
iemand op bed lag te praten over wat je bezighield of aan het 
vrijen was. Dat was dan een heel ander concept dan in het 
klooster! Maar, bedacht ik toen, het klopt wel met de visie van 
Bhagwan  die altijd gezegd had dat het intieme contact met een 
ander  een poort was naar het goddelijke. En dat had ik 
ondertussen al wel ervaren.  
 
Op zulke momenten ontdekte ik ook dat mijn hele kloosterlijke 
gevoel van ‘je doet moeilijke dingen om je op te offeren’ al lang 
een vergeten hoofdstuk was. In dit hele concept van worship 
was niets van ‘opoffering’ te vinden. Ook als er iets moeilijk 
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was, het was gewoon een keuze van jezelf. Je koos zelf om hier 
in te duiken, om hieraan mee te doen. En als je op een gegeven 
moment vond dat het niets meer voor je was, dan kon je er elk 
moment voor kiezen om te vertrekken. Je werd nergens toe 
gedwongen, en als je het niet meer zag zitten en wilde 
vertrekken waren er geen represaillemaatregelen te verwachten.  
 
Tenminste, zo meenden wij het te moeten zien. Zelf ging ik hier 
dan ook graag in mee en dat gaf me altijd een gevoel van 
vrijheid en verantwoordelijkheid voor wat ik deed. Achteraf 
gezien zie ik wel dat ik hierbij enkele  factoren te licht heb 
ingeschat. De groepsdruk die je soms kunt ervaren zonder dat je 
dat als zodanig ziet. Dan heb je het gevoel dat iets wat je doet of 
zegt helemaal uit jezelf komt, maar dan komt dat omdat de 
groep je die kant op heeft gedreven. En de loyaliteit aan de 
groep die je diep in je hart bij de groep houdt en die sterk wordt 
als de groep wordt aangevallen. Een soort ‘collectief ego’  
waarmee je je dan gaat identificeren. Dan zeg of doe je dingen 
alleen maar omdat je de groep wil verdedigen. Dat zijn heel 
sterke krachten die je gemakkelijk uit je centrum kunnen halen 
en je daarmee uit je evenwicht kunnen brengen.   
 
Op een gegeven moment kregen die plotseling vorm en dat is 
voor mij een moment geweest waarop ik dacht: hier moet ik 
wegwezen, als ik dit serieus neem dan pleeg ik verraad aan 
mezelf en vergeef ik dit mezelf nooit meer.   
 
Het was begonnen met een telefoontje uit Rajneeshpuram in 
september 1981. Namens Sheela, namens Bhagwan. Of ik, 
samen met Ma Karuna (ook een theologe) wilde uitzoeken wat 
Bhagwan over godsdienst en religiositeit had gezegd  om zo een 
basis te vormen voor de religieuze beweging die Bhagwan in het 
leven had geroepen. Er was haast bij en of ik dat binnen een 
paar weken rond zou kunnen krijgen en dan naar 
Rajneeshpuram opsturen. Aan Karuna was hetzelfde gevraagd.  
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Was het toeval? In de maanden daarvoor was ik al bezig 
geweest om een klein boekje te schrijven over mijn ervaringen 
met Bhagwan. De organisatie Phoenix, die over een klein 
boekenfonds beschikte, had mij in april hiertoe uitgenodigd. De 
titel die ik voor het boekje had gekozen was: ‘De bramen zijn 
toch lekker,’ een verwijzing naar een fabel die aan Boeddha 
wordt toegeschreven. Een boeiend verhaal:  
 
Een man in de woestijn wordt achterna gezeten door een leeuw 
(het traumatische verleden), maar kan op het laatste moment 
nog in een afgrond springen en zich daar vasthouden aan een 
klein bramenstruikje. Veilig? Naar beneden kijkend ziet hij een 
andere leeuw die hem met opengesperde muil staat op te 
wachten. Een angstaanjagende toekomst. Tot overmaat van 
ramp ontdekt hij ook nog hoe een wit en zwart muisje (dag en 
nacht) aan de wortels van het bramenstruikje knagen. En juist 
op dat moment ziet hij een paar sappige, rode bramen glinsteren 
in het struikje. Hij plukt er een, eet die smakelijk op en mompelt: 
‘De bramen zijn toch lekker.’ 
 
Voor mij was het een prachtige fabel over het ‘leven in het 
moment’. Dat was dan ook de werktitel  van het boekje:‘Hier en 
nu in Poona en Amsterdam’. Maar mijn eerste opzet kon niet de 
goedkeuring wegdragen van de opdrachtgevers. Ik zou veel 
meer moeten ingaan op ‘de leer van Bhagwan’ en zijn ‘relatie 
met Westerse religieuze tradities’. Op dat moment wist ik daar 
niet veel over op papier te zetten. Maar ik had juist besloten dit 
project in de ijskast te zetten, toen het telefoontje uit 
Rajneeshpuram kwam. Het kwam op een goed moment.   
 
Had ik zin en tijd om het thema ‘Bhagwan, godsdienst en 
religiositeit’ nader uit ter zoeken? Ja, ik had zelfs het gevoel met 
mijn andere boekje al een beetje de weg te hebben gevonden. Ik 
zei daarom dat het okay was en ging drie weken stevig aan de 
slag. Er kwam een waaier van inspirerende inzichten naar boven 
die alle mogelijke aspecten van het onderwerp belichtten.  
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Was er samenhang? Eén ding was in ieder geval voor mij 
duidelijk: religiositeit had voor Bhagwan duidelijk te maken met 
‘bewust en in liefde leven in het hier en nu’. En georganiseerde 
godsdienst? Bhagwan had zich altijd verzet tegen de 
geïnstitutionaliseerde religies. Of Boeddha, Mahavira, Jezus of 
Mohammed aan de basis stonden, op het moment dat hun 
verlichte inzichten in een georganiseerde godsdienst werden 
vastgelegd, doofde het licht. Dan was het vuur er uit en bleef er 
alleen een karikatuur over van wat oorspronkelijk de bedoeling 
was geweest. 
 

 
Coming out of the discourse in the Rajneesh Mandir. 

 
Wat ik gevonden had stuurde ik op naar Karuna en naar 
Rajneeshpuram en wachtte af. Toen ik na een tijdje niets hoorde 
en meende dat de informatie misschien verloren was gegaan 
belde ik op en kreeg te horen dat alles was aangekomen, en nog 
bestudeerd werd. Ik was gerust gesteld. Er kon niets mis gaan.  
 
Tot het moment dat het antwoord kwam. Het was een schok, 
voor mij alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg. Een paar 
maanden later riep Ma Anand Sheela een nieuwe religie uit, het 
Rajneeshisme, compleet met een hiërarchie van religieuze 
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ambten, een geloofsbelijdenis en vastomlijnde rituelen. Zij gaf 
zichzelf de titel ‘Bodhisattva’ en ‘Chancellor of Rajneeshism’ 
en, toen zij een tijd later dit kwam uitleggen in de commune in 
Amsterdam, zag ik hoe zij deze speciale status ook benadrukte 
door zich te kleden in kostbare, zijden gewaden. 
 
Het was te bizar voor woorden. Er stonden woorden in die ik me 
nu nog herinner, zoals in het voorwoord waarin gesteld werd dat 
– in de wereldcrisis van dit moment – alléén het Rajneeshisme 
een oplossing kon bieden. ‘Extra ecclesiam nulla salus’, ‘buiten 
de kerk geen heil’, las ik onmiddellijk. Hoe is het mogelijk dat 
dit uit Bhagwans mond zou kunnen komen. En dan die 
driedeling van ambten, precies zoals in de rooms-katholieke 
kerk. En dan Sheela, het hoofd van de staf en tegelijk namens 
Bhagwan hoofd van het Rajneeshisme. Was dit niet de 
formulering van een theocratie? Was er in Rajneeshpuram nog 
scheiding van ‘kerk en staat’? Dit moest toch wel giga-
problemen geven in Amerika.  
 
Of nam ik dit te serieus en was Bhagwan opnieuw gewoon 
grenzen aan het opzoeken? Toen ik dit op het eerste Festival in 
Rajneeshpuram in 1982 ging uitzoeken, kwam ik tot een paar 
interessante en tegelijk onthutsende ontdekkingen. Een was dat 
mijn vergelijking met de rooms-katholieke kerk terecht was. 
Deze was, met voorbijzien van alle andere argumenten, gewoon 
als uitgangspunt genomen van een strak juridisch kader. Dat 
kader had de eeuwen overleefd, en zo zou het Rajneeshisme het 
ook doen. Een andere ontdekking: Bhagwan zou zo, als leider 
van een herkenbare georganiseerde religie, gemakkelijker een 
visum kunnen krijgen in de Verenigde Staten. En tenslotte: dit 
godsdienstige kader zou een uitgekookte manier kunnen zijn om 
in Amerika belastingvrijheid te verkrijgen. Georganiseerde 
religie als dekmantel? Veel later hoorde ik dat de Amerikaanse 
wet dit soort aanpassingen vereist om als spirituele groep 
geaccepteerd te worden en bestaansrecht te krijgen. Anders valt 
het beoefenen van spiritualiteit buiten de wet en wordt het zelfs 
tot een strafbaar feit gerekend. aannamen.  
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Maar in die tijd was me dat niet bekend. Ik was er vooral 
gefrustreerd over en kon het alleen nog maar zien als een sick 
joke. En heb, voor zover ik het nog serieus nam, hiervan ook 
nog feestelijk het spoedige einde kunnen vieren. Dat was al in 
1985, toen Sheela was vertrokken uit Rajneeshpuram en de 
nieuwe secretaresse van Bhagwan, ma Prem Hasya, 
aankondigde dat in de grote verbrandingstoren op het  
 

 
Buddham, sharanam, gacchami. 

 
crematieveld van deze stad alle kleren van Sheela en alle 
boekjes van het Rajneeshisme verbrand zouden worden. Ik heb 
toen vooraan gezeten en, als in een visioen, alle boosaardige 
pausen en manipulatieve, angstaanjagende godsdienstige leiders 
in de vlammen zien opgaan. Het was een opluchting.  
 
En er kwam ook een boodschap mee. Toen het vuur bijna was 
gedoofd, dwarrelde er een klein bijna verbrand papiersnippertje 
op mijn knie. Ik zag dat het er lag, een klein snippertje van het 
Rajneeshisme. Nieuwsgierig nam ik het in mijn handen om te 
lezen welke tekst er op stond. Tot mijn verbazing stond er maar 
één woordje op. Het woordje was ‘also’.  Dat woordje vergeet 
ik nooit meer. Het maakte me iets wezenlijks duidelijk. Ook dat 
Rajneeshisme mocht er zijn, had een functie. Niets is er voor 
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niets, alles leidt tot bewustzijn en liefde, ook lijkt het een tijdje 
op het tegendeel.  
 
Trouwens, een van de rituelen van het Rajneeshisme  heb ik 
altijd met plezier en vaak ook geïnspireerd uitgevoerd: de 
gacchami’s.  Elke morgen, als we met onze worship begonnen,  
bogen wij gezamenlijk diep naar de grond en zongen:  
‘Buddham sharanam gacchami’, ik zoek mijn toevlucht bij de 
Boeddha. 
‘dhamman sharanam gacchami’, ik zoek mijn toevlucht in de 
waarheid. 
‘sangham sharanam gacchami’, ik zoek mijn toevlucht  in de 
gemeenschap. 
 
De Boeddha mocht dan  wel fysiek afwezig zijn, diep in mijn 
hart wist ik hem aanwezig, als mijn diepste zelf dat in een 
wonderlijk avontuur terecht gekomen was.   
 
 
 
 
 

DE  FESTIVALS 
meer dan een bron van inkomsten   

 
De Festivals in Rajneeshpuram van 1982 tot 1985. Daar heb ik 
nog heel goede herinneringen aan. Ook dramatische, want er 
was altijd meer te doen dan alleen maar feesten en bij de drive-
by een ontmoeting hebben met Bhagwan. Dat laatste was wel 
het hoofdmotief van de tocht naar Rajneeshpuram. Daarom 
waren de Festivals ook gepland in juli, rondom Master’s Day,  
en dan kwamen er uit 82de hele wereld sannyasins naar Oregon.  
 
Dan was het vliegveld van Portland een paar dagen oranje 
gekleurd en manifesteerde zich de neo-sannyas beweging als 
een niet te stuiten groeiende groep welvarende ondernemers. In 
het oranje natuurlijk, en met een mala van Bhagwan om de hals. 
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Dit tot frustratie en verbittering van een groeiende groep 
argwanende Amerikanen, die de sannyasins steeds meer gingen 
zien als een vreemde groep mensen waar je geen hoogte van kon 
krijgen of, erger, als een gevaarlijke sekte.    
 
De aantallen logen er dan ook niet om. Op het Festival in 1982 
kwamen er 6000 sannyasins overgevlogen, in 1983 was dit 
aantal verdubbeld en telde men er 12000. Maar dit aantal 
verminderde weer in 1984, en nog meer in 1985. Was hier een 
beweging op haar retour?  
 

 
The daily drive by. 

 
Niet als het aan Ma Anand Sheela lag, die met haar staf de 
Festivals organiseerde en zorgde voor een onderkomen in 
eindeloze rijen tenten en hotels. Zij opende en sloot ook het 
Festival en was prominent aanwezig als Bhagwan langskwam 
voor de drive by in een van zijn vele Rolls Royces. Als geen 
ander was zij bovendien in staat de zwijgende Bhagwan een 
centrale plaats te geven in het hele gebeuren. In alle gebouwen 
hingen foto’s van Bhagwan, op heel veel producten die in de 
winkels te koop waren stond een afbeelding van Bhagwan en 
ook de wekelijks uitkomende Rajneesh Times was geheel aan 
Bhagwan gewijd.  
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Sheela en haar staf maakten van de Festivals ook grootse 
happenings, omdat Rajneehspuram hiermee veel inkomsten 
kreeg. De communes en RMC’s droegen natuurlijk veel geld af 
voor Rajneeshpuram, maar de Festivals deden hier een 
behoorlijk schepje bovenop. De precieze bedragen ken ik niet, 
maar mij is bekend dat er op deze manier in 1983 1,5 miljoen 
extra binnenkwam.  
 
Dat geld van de communes en Festivals was een basis, maar 
onvoldoende. Daarom werd er steeds meer een beroep gedaan 
op donaties van rijke sannyasins, want de uitgaven in 
Rajneeshpuram liepen per jaar steeds hoger op. Om een paar 
bedragen te noemen: in de jaren 1981 – 83  werd er maandelijks 
1,5 miljoen dollar uitgegeven aan bouwmaterialen. Begrijpelijk 
als je zag wat er gebouwd werd: een postkantoor, 
brandweerkazerne, school, winkelcentrum, enkele hotels en 
restaurants, een transportsysteem met 85 bussen en een 
vliegveld met enkele privé vliegtuigen.  
 
Later in 1983 toen er een bomaanslag was gepleegd op een door 
de sannyasins beheerd hotel in Portland, moesten de 
veiligheidsmaatregelen in de commune worden verscherpt en 
werd het eigen politiekorps bewapend met halfautomatische 
geweren, werden er wachttorens gebouwd en elektrisch 
beveiligde hekken geplaatst. De bedragen die hiervoor nodig 
waren laten zich gemakkelijk gissen.   
 
En tenslotte ging Bhagwan zich, ook al was hij dan in stilte, 
steeds meer profileren als ‘goeroe van de rijken’. Hij ging 
kostbare, exotische gewaden dragen, diamanten en gouden 
Rolexhorloges. Maar vooral, zijn collectie Rolls Royces breidde 
zich steeds meer uit. In 1984 had hij een vloot van 93 van deze 
luxe voertuigen.  
 
Hoeveel geld was hiervoor nodig? Ook dit konden we alleen 
maar gissen. Maar een ding was duidelijk. Hier was geen sprake 
van bijdragen van derden, van fondsen voor goede doelen of 
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subsidie van de overheid. Daar maakten we wel eens grapjes 
over, maar dan werden we al weer snel serieus. Het benodigde 
geld moest immers van ons sannyasins zelf komen. 
 
Ik herinner me gesprekken waarin we deze uitgaven aan het 
verdedigen waren. Vooral tegen buitenstaanders die hier niets 
van begrepen. Het ging dan nooit over de noodzakelijke 
uitgaven voor de bouw en de beveiliging van Rajneeshpuram, 
maar over de  zogenaamde excessieve uitgaven voor Osho, en 
met name over zijn Rolls Royces.  Dat was altijd een hot topic, 
met name in streken waar het calvinistische zuinige gevoel 
hoogtij vierde.    
 

 
Roses for the Master. 

 
Uit de gesprekken herinner ik me een aantal argumenten: 

- het is een demonstratie dat spiritualiteit en materiële 
rijkdom best kunnen samengaan; 

- het is een manier om publiciteit te trekken; 
- het is een goede investering; 
- het is een middel om sannyasins bewust te maken van hun 

eigen projecties; 
- het is een satire op de Westerse bezetenheid van auto’s. 
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Ik ben er nog steeds niet uit. Wat me wel opvalt is dat de 
koppeling van Bhagwan met Rolls Royces nog steeds in het 
onderbewuste van het Westen aanwezig is. En dat er in talloze 
artikelen in de media over gefilosofeerd is en schande over 
gesproken. Misschien toch een poging van Bhagwan om ons 
onze projecties te laten zien? Die poging is dan geslaagd. Dat is 
dan het wonderlijke van Bhagwan. Terwijl hij zich steeds meer 
terugtrok bleef hij toch de aandacht gevangen houden en hield je 
bij de les. 
 

 
Master’s Day Darshan, July 1984. 

 
Maar nu nog even terug naar de verschillende Festivals. Want 
die hadden in mijn herinnering allen een eigen kleur. Het 
Festival van 1982 gaf mij ook een inkijkje in de organisatie die 
Ma Anand Sheela – al of niet op advies van Bhagwan - aan het 
opzetten was. Die organisatie bleek streng hiërarchisch en 
totalitair. Mensen die kritiek hadden of reëel verzet pleegden, 
moesten het veld ruimen.  
 
Tijdens het eerste Festival van 1982 hoorde ik dat Ma Yoga 
Laxmi was aangekomen. Graag had ik haar toen gezien, want ik 
had nog heel goede herinneringen aan haar uit Poona. Maar toen 
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ik haar wilde opzoeken hoorde ik dat ze al vertrokken was. Dat 
speet me heel erg. Maar pas later hoorde ik de ware toedracht. 
Laxmi was gekomen om duidelijk te maken dat zij het hele 
project van Rajneeshpuram niet zag zitten en Sheela wilde 
bewegen met Bhagwan weer terug te gaan naar India. Dat werd 
door Sheela als onacceptabel bevonden en die had toen Laxmi 
de toegang tot Rajneeshpuram geweigerd. Bhagwan, zo werd 
verteld, had hiermee ingestemd. 
 
Pas veel later hoorde ik dat Laxmi toch in Amerika wilde 
blijven, om zo dicht mogelijk bij Bhagwan te zijn. Zij wilde 
toen een ‘groene kaart’ om daar te kunnen werken, maar 
ondervond daarbij veel moeilijkheden van de autoriteiten. Tot 
zij op in 1984 van dezelfde autoriteiten  het aanbod kreeg om, 
onder hun begeleiding, naar Rajneeshpuram terug te keren en 
daar ‘de macht van Sheela’ over te nemen. Toen Laxmi dat ook 
weigerde werd zij op beschuldiging van illegaliteit in elkaar 
geslagen en gevangen gezet.  
 
Toen Bhagwan in 1984 weer begon te spreken heeft hij de 
Amerikaanse autoriteiten hierover fel aangevallen. Maar toen 
was het leed al geschied. Laxmi stierf een aantal jaren later in 
Amerika aan kanker. Maar tot het laatst bleef zij Bhagwan 
verdedigen en deelde zij met de sannyasins die haar kwamen 
opzoeken haar vreugde over de liefde en het bewustzijn waarin 
zij kon leven en sterven.  
 
Tijdens hetzelfde eerste Festival van 1982 hoorde ik dat ook 
Somendra, een van de bekendste therapeuten van Poona en een 
goede vriend van me, in de problemen was gekomen met 
Sheela. Maar dat lag wel even anders. Somendra was met een 
eigen project begonnen. Hij had kleine groepjes van sannyasins 
in het leven geroepen die hij de Wild Geese noemde en nu had 
Sheela hem gezegd dat zij de uiteindelijke leiding over dit 
project wilde. Dat was voor Somendra onacceptabel.  
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Tijdens dat Festival was ik bevriend geraakt met een Italiaanse 
ma, die me plotseling huilend kwam vertellen dat Somendra 
misschien uit Rajneeshpuram zou worden weggestuurd. En 
iedereen die het met hem eens was, zou ook met hem moeten 
vertrekken. Die zou ook de mala met de beeltenis van Bhagwan 
bij Sheela moeten inleveren. Ik kon het niet geloven en wilde 
naar hem toe. Mijn Italiaanse vriendin zocht nog enkele andere 
bevriende sannyasins op en we gingen in een bus naar de plek 
waar Somendra op dat moment verbleef.  
 

 
Summer Festival 1984: 15 000 participants. 

 
Er was angst in de bus en bij elke halte stapten er een paar van 
ons groepje uit. Toen we bij het huisje van Somendra in de 
heuvels waren aangekomen, waren we nog maar met zijn 
tweeën. Ik stelde mijn Italiaanse vriendin voor dat zij eerst naar 
Somendra zou gaan, want zij kende hem goed. Dan zou ik  
blijven wachten en daarna komen. Maar het was al te laat. 
Somendra kwam al naar buiten, met zijn vriendin en enkele 
sannyasins. Hij had een witte sjaal om en wit hoofddeksel en 
keek ontspannen om zich heen. Er kwam een grote vrachtwagen 
en weg was Somendra met zijn getrouwen.   
 
Het werd me duidelijk dat Sheela en haar staf geen tegenspraak 
duldden. Er kwamen beelden van vroeger uit het kerkelijk 
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bedrijf bij me op. Ook die organisatie was hiërarchisch en 
totalitair en dat had me toen diep verwond. Ook toen waren 
vrienden van mij weggestuurd en uiteindelijk was mij dat ook 
overkomen. Pijnlijk. Moest ik dit nu opnieuw meemaken?  
 
Ik herinner me dat het me het hele Festival niet meer losliet. En 
toen gebeurde er iets onverwachts dat me inzicht gaf in mijn 
eigen weg, in het spiegelbeeld van Somendra.  Op het vliegveld 
van Portland moesten we lang wachten en ik was aan het lezen 
in een verhalenbundel van Rabindranath Tagore.  
 
Over een man die zijn hele leven op zoek was geweest naar de 
‘goudsteen’, een steen waarmee alles tot goud zou worden. 
Moedeloos en oud zocht hij nog stenen bij een bron, maar 
gooide alles weg in het water. Tot er een klein jongetje kwam 
die vroeg wat hij aan het doen was. De man legde het uit. Maar 
toen zei het jongetje: ‘Hé, kijk eens, al je kleren zijn al van 
goud. Je hebt de goudsteen zojuist weggegooid.’  
 
Op dat moment kwam Somendra met zijn vriendin en enkele 
sannyasins de hal van het vliegveld binnen. Ik zag het en in een 
flits bedacht ik dat ik dit aan Somendra moest laten lezen. Dit 
verhaal ging over hem, natuurlijk. Maar hij zag ons, een zee van 
oranje mensen,  en draaide zich om en verdween met zijn 
groepje naar een ander lokaal. Toen besefte ik dat dit verhaal 
misschien wel over mij ging. Maar ik zou de goudsteen niet 
weggooien. 

 
Het verhaal hield me in de maanden daarna bezig. De goudsteen 
was ‘in het moment blijven’,  ‘aandachtig waarnemen’ en ik kon 
de commune van Amsterdam hiermee aan de slag. Tot ik in 
1983 opnieuw naar het Festival kon. Een nog groter Festival met 
bijna het dubbele aantal mensen. En vanuit Nederland ook met 
enkele BN’ers, waarvan één Ramses Shaffy was.  
 
Vanwege enkele ‘bekende Nederlanders’ was er een journalist 
van Privé meegekomen en mij was gevraagd deze man te 
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begeleiden. Hij zou een rapportage moeten maken over Ramses 
Shaffy  en in dat verhaal ook verwerken hoe al die andere 
sannyasins aan hun geld kwamen. Want daarover stond men in 
Nederland verbaasd en Privé wilde dat graag weten.  
 
Tien dagen ben ik met deze journalist opgetrokken en we 
werden goede vrienden. Ik had een journalist verwacht die 
alleen maar op sensationele ontdekkingen uit was, maar hij was 
eerder sentimenteel en raakte ontroerd over verhalen waarvan ik  
 

 
Summer Festival: seekers on their way. 

 
dacht: nou ja, okay, mooi dat die man aan zijn ex-vrouw nog een 
verblijf  op het Festival bekostigt. Maar is dat nu zo bijzonder? 
Voor mij niet, voor deze journalist wel en hij ging naar huis met 
een bundel – in mijn ogen – onbenullige verhalen. En met een 
paar foto’s van Ramses Shaffy die, toen Privé uitkwam, bijna de 
helft van de ruimte van het artikel  besloegen.  
 
Voor  mij werd toen een tipje van de sluier van de massamedia 
opgelicht. Hun focus is totaal anders gericht dan  datgene 
waarop wij onze aandacht aan het richten waren. Maar in dit 
geval konden ze ons gewoon met rust laten en tegelijk voor 
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henzelf met datgene thuiskomen waar ze naar op zoek waren 
geweest. Een win-win situatie.  
Die win-win situatie kwam een jaar later ook, op het Festival 
van 1984. Maar dat was van een totaal andere kwaliteit, met 
echte diepgang. Er kwam toen een VPRO-ploeg met Frank 
Wiering die op dat Festival de documentaire De Nieuwe Mens 
maakte. Rond Ma Dassana, Swami Ekanto, Ma Preyas en mij 
werd er toen een uniek beeld gegeven van wat het is om 
sannyasin te zijn. Het werd een documentaire die authentiek en 
indringend was, veel belangstelling trok en nu nog steeds met 
grote regelmaat op de tv zender Holland Doc 24 te zien is.   
 
Dit Festival was bovendien heel bijzonder voor mij, omdat ik 
het meemaakte met Dorith (toen Ma Anand Chinmayo), mijn 
nieuwe geliefde. Haar had ik in het begin van 1984 ontmoet in 
De Stad Rajneesh in Amsterdam en het klikte meteen. Het zou 
de vrouw worden met wie ik alle avonturen in de sannyasins 
wereld zou meemaken en nu nog steeds heel gelukkig 
samenleef.  
 
Met haar maakte ik ook het Festival 1985 mee. Maar toen was 
ik al enige tijd een bewoner van Rajneeshpuram en werkte er als 
‘mamma of the tomatoes’ op de Truck Farm. Dorith kwam toen 
als bezoekster. But that is another story. 

 
 
 
 

DE  ORGANISATIE 
Jezelf blijven in een streng hiërarchisch systeem 

 
Aan mijn komst naar Rajneeshpuram, mei 1985, was heel wat 
vooraf gegaan. Al meer dan een jaar genoten Dorith en ik van 
een gelukkige relatie en dat wilden we ook graag zo houden. 
Maar toen kwam er een boodschap voor mij dat ik ‘uitverkoren 
was om in Rajneeshpuram te komen wonen en werken’.  Dorith 
niet, zo werd er bij verteld, want die was nog niet lang genoeg in 
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de commune. Ik was al langere tijd sannyasin en zou daarom 
vlak bij Bhagwan mogen gaan wonen. Bij navraag bleek ik te 
worden uitgewisseld met een Amerikaanse sannyasin die naar 
Nederland zou worden overgeplaatst. 
 
Ik was gefrustreerd, woedend, radeloos, wist niet wat te doen. 
We wisten dat we al enige tijd ‘in een nieuwe fase van de neo-
sannyas beweging’ terecht waren gekomen. De kleine  
 

 
In the Rajneesh Mandir. 

 
communes hadden allemaal het verzoek gekregen zich aan te 
sluiten bij een paar grote. In Nederland was dat voornamelijk de 
grote commune van De Stad Rajneesh. Begin 1985 leefden we 
daar met ongeveer 250 sannyasins in een niet meer gebruikte 
gevangenis aan de Havenstraat in Amsterdam.  
 
Deze commune had verbindingen met andere grote sannyasin 
communes over de hele wereld en het plan was dat er 
voortdurend uitwisselingen zouden plaatsvinden. Dit zou ons 
het gevoel geven bij een wereldbeweging te zijn. Vandaag kon 
je nog in een commune in Hamburg, Keulen of Berlijn zijn, en 
morgen in  Amsterdam of  ergens in Italië. Rajneeshpuram 
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fungeerde daarbij als ‘het kloppend hart’ vanwaar alle impulsen 
uitgingen.  
 
Voor mij waren dat soms vreemde impulsen. Zo was er een 
oekaze uitgegaan dat, om iedere sannyasin overal het gevoel te 
geven thuis te zijn, er geen verschil meer zou zijn in de 
maaltijden in de verschillende communes. Overal op dezelfde 
dag hetzelfde eten. Belachelijk vond ik, want nu  miste ik vaak 
mijn lekkere, Hollandse kaas op de boterham en moesten we af 
en toe aan de hamburger. Dat was een moment waarop ik dacht: 
mooi geweest, basta.  
 
Maar ik ging niet. Het was alsof we iedere keer dieper in het 
systeem werden binnengeschoven, terwijl we voortdurend het 
gevoel hadden dat het eigen keuzes waren. Maar waren dat 
eigen keuzes? We maakten telkens kleine stapjes en telkens 
dacht je: voor zo iets onbenulligs als bijvoorbeeld het gemis van 
kaas ga ik niet de commune uit. Ik zag wel dat de situatie aan 
het veranderen was, maar dat de situatie drastisch was veranderd 
zag ik pas als ik een vergelijking maakte met een paar maanden 
terug.  
 
Toch waren er momenten dat ik dacht: en nu is het genoeg. Zo’n 
moment was de boodschap dat ik, zonder Dorith, voor een half 
jaar naar Rajneeshpuram zou vertrekken. We hadden het er 
samen erg moeilijk mee en spraken er over met Ma Prem 
Dassana, die toen de commune leidde. Die stelde voor dat we 
een weekend samen naar Heerde zouden gaan om goed met 
elkaar te kunnen overleggen. Heerde was ook een commune 
geweest, maar de sannyasins waren in het kader van ‘alleen nog 
maar grote communes’ naar de Stad Rajneesh verhuisd. Heerde 
stond leeg en  wij konden dat een weekend gaan bewaken.  
 
Alleen in Heerde konden Dorith en ik goed met elkaar praten. 
We wisten dat we elkaar niet kwijt wilden, maar een half jaar uit 
elkaar – en dan in zo’n chaotisch communeleven – was lang. We 
probeerden er achter te komen wat de bedoeling hiervan kon 
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zijn. Maar we kwamen niet ver. Van de ene kant was het immers 
duidelijk dat Bhagwan liefde, ontspannen seks en gezonde 
relaties belangrijk vond, maar waarom dan mensen die van 
elkaar houden uit elkaar halen?  Was er iets dat belangrijker 
was?    
 
Ik herinner me dat er plotseling een antwoord kwam wat ik niet 
verwacht had. Terwijl ik voor Dorith een eitje stond te bakken, 
brak mijn mala, zomaar, zonder enige aanleiding. Ik schrok en 
we begonnen giechelend alle kralen van de vloer op te rapen. Op 
dat moment herinnerde ik me een oude swami die ik ooit in 
1972 in Madras had ontmoet. Hij zat bedroefd op de grond met 
zijn hand vol kralen. Toen ik hem gevraagd had wat er gebeurd 
was, had hij mij in gebroken Engels uitgelegd dat, als je mala 
breekt, je Meester je roept. Zijn mala was gebroken en daarom 
was hij op weg naar zijn Meester. 
 
Ik zei tegen Dorith dat ik niet in dit soort bijgelovigheden 
geloofde, maar het gebeurde drie maal. Zou ik dan toch maar 
gaan? Als de Meester roept? Dorith had in Heerde ook een heel 
diepe ervaring van vertrouwen in het leven en we besloten het er 
dan maar op te wagen. Tussen ons zou het goed blijven. We 
zouden elkaar niet kwijt raken. Dat konden we aan Dassana 
vertellen en een paar dagen later was ik al op weg naar 
Rajneeshpuram. 
 
Bij aankomst daar was het een drukte van belang, van gaande en 
komende sannyasins. Er werd mij een huisje aangewezen van de 
therapeut Santosh (Jeru Kabal), die ik nog van Pune kende. Bij 
hem kon ik intrekken, vlak bij het huis van Bhagwan. Ik zag bij 
mijn aankomst dat hij er niet op gerekend had – het was maar 
een piepklein plekje, en hij vertelde mij dat hij vaak bezoek 
kreeg - maar we kenden elkaar goed genoeg en ik kreeg een bed 
in het kamertje. 
 
Er werd me bij aankomst ook gezegd dat ik weer bij de 
Rajneesh Times kon gaan werken. Dat had ik in Amsterdam ook 



 130 

gedaan en het was geen probleem hiermee in Rajneeshpuram 
door te gaan. Toen ik dat hoorde stond ik even als aan de grond 
genageld. Nee, niet opnieuw de hele dag binnen. De ma zag me 
van kleur verschieten en vroeg me wat er was. In een fractie van 
een seconde overzag ik mijn kansen. Ik legde uit dat 
binnenzitten me ziek zou maken en dat mijn hart en ziel 
uitgingen naar … op dat moment verzon ik de boerderij, de 
Truck Farm. De ma keek me wat wantrouwend aan, maar zei dat 
ik het daar een paar weken mocht proberen. Als het niet goed 
ging, zou ik op de press-office een plekje krijgen. Opluchting!  
 

 
Rolls Royces; Bhagwan’s device for America. 

 
De volgende dag, heel vroeg in de morgen, werd ik op de Truck 
Farm verwacht en kreeg ik de opdracht voortaan de verzorging 
van de sprouts voor de commune op me te nemen. Een kwartier 
uitleg en ik was boer. En een gelukkige boer. Elke morgen, 
voordat de zon opging, sprong ik uit  mijn bed, douchte snel, 
deed mijn werkkleren aan, at wat, zwaaide naar Santosh, stapte 
op een gereedstaande bus en was rond zes uur bij mijn sprouts. 
De enige angst die ik nog had was dat ik daar weggehaald zou 
worden en naar de press-office zou worden overgebracht. 
Daarom deed ik mijn uiterste best om het systeem van sprouts 
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kweken te verbeteren, en na enkele weken bleek in inderdaad 
daarmee succes te hebben. Dat gaf me een gerust gevoel. 
 
Om me heen vonden er veel overplaatsingen plaats. Soms heel 
pijnlijke. Maar er was niets te doen tegen ‘opdrachten van boven 
af’. Want die kwamen uiteindelijk van Ma Anand Sheela, en die 
had ieder dag een gesprek met Bhagwan. Bhagwan wilde het zo 
en het contact met hem was een love-affair. Je deed wat er 
gevraagd werd, en als het moeilijk werd zette je je nog meer met 
hart en ziel in. Zo kon je gemakkelijker los komen van je ego. 
Als je dat niet zo voelde kon je beter vertrekken.  
 
In Poona had ik al ontdekt dat dit niet zo simpel lag als het 
verteld werd en had mijn eigen weg hierin gevonden (zie de 
papers Overgave aan de Meester I,II,III). Maar hier werd 
onverbloemd een populaire versie van ‘Overgave aan de 
Meester’ gehanteerd. En dat  had naast een paar lichtpuntjes ook 
zijn duistere schaduwkanten.  
 
De lichtpuntjes waren dat op deze manier alles wat er gebeurde 
in Rajneeshpuram en in de communes over de hele wereld 
gestroomlijnd en efficiënt leek te verlopen en schijnbaar een 
dynamische groei vertoonde. De schaduwkanten waren dat er 
steeds meer sannyasins klem kwamen te zitten in deze goed 
geoliede machine en dat het duidelijk was dat deze op een 
gegeven moment door druk van binnen zou exploderen.  
 
En indien niet van binnen uit, dan zeker van buiten af. Want dit 
soort systemen houden – dat wist ik van mijn vroegere banen -- 
nooit lang stand. Die zijn geschikt voor snelle oplossingen 
tijdens crisissen, maar het kon toch niet altijd een crisis blijven? 
Of werd die bewust voortdurend opgewekt? Ik begon het bange 
vermoeden te krijgen dat er een soort Masterplan was waardoor 
er kunstmatig een voortdurende crisissituatie gecreëerd werd. 
Om het systeem waar we in zaten draaiende te houden. Een 
riskante onderneming.  
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Op de avonden dat ik ’s avonds vrij had ging ik vaak dansen in 
Omar Kajam, een disco waar je uit je dak kon gaan, vrienden en 
vriendinnen kon treffen en energie opdoen voor de volgende 
dag. Maar soms trok ik me ook terug op mijn bed in het huisje 
van Santosh en probeerde helderheid te krijgen over de situatie. 
Er kwamen dan oude herinneringen boven die ik tegen het licht 
hield van wat ik op dat moment meemaakte. 
 

 
In a rear view: the Muddy Creek Ranch. 

 
Een van die herinneringen was aan Ma Prem Arup. Het was in 
het begin nog, in 1981, tijdens het festival van de Orange Full 
Moon Affair in Amsterdam. Een van mijn jobs was de 
publiciteit, contact met verwante organisaties en de pers. Op het 
laatste moment, er was nog ongeveer Fl 1500 beschikbaar, 
ontdekte ik dat we de Amsterdammers uit de buurt vergeten 
waren. Dus nog maar snel een flyer gedrukt, kleurendruk met 
een prachtige foto van  Bhagwan en een tekst waarmee iedereen 
werd uitgenodigd en ook duidelijk werd om wie het festival 
ging: om  Bhagwan, een controversiële Indiase spirituele 
Meester, bekend o.a. vanwege zijn boek ‘From Sex to 
Superconsciousness.’  
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Terwijl we met Veeresh en Samadhi de folders aan het bekijken 
waren, kwam Arup binnen. Recht uit Poona. Ze ging zitten, 
bekeek de folders en zei: ‘Wie heeft die tekst geschreven?’  Dat 
was meteen duidelijk. ‘Die tekst moet je veranderen, Ojas.’ zei 
ze streng. Iedereen verbaasd. ‘Voortaan wil Bhagwan niet meer 
in verband gebracht worden met seks,’ legde ze uit. ‘Die folder  
moet opnieuw gedrukt worden.’  Daar protesteerde ik tegen. Het 
geld was op om een nieuwe folder te drukken. Kon Arup nieuw 
geld maken? En wat wist zij van de Nederlandse situatie? En 
vooral, dit was toch een belangrijk boek van hem. Waarom 
mocht dat niet meer gezegd worden? En bovendien, wat had 
Arup hierover te zeggen? Dit was een Nederlandse situatie. 
Arup bleef ijzig stil en zei: ‘Ojas, wil je even de kamer uitgaan. 
Ik moet even met Veeresh en Samadhi praten.’    
 
Na een paar minuten  werd ik teruggeroepen. Samadhi nam het 
woord. ‘Ojas, we zijn het er over eens geworden  dat jij geen 
goede perschef ben. Ma Tarika zal je werk overnemen.’ Ik was 
opnieuw verbaasd. Tarika kende ik, dat was een nicht van 
Samadhi, maar een Engelse. Die sprak geen woord Nederlands. 
Dat argument bracht ik in. En toen gebeurde er iets wonderlijks. 
Arup name het woord en zei: ‘Ojas, als je zegt dat je er spijt 
over hebt, dan is het ook zo goed en laten we het zo.’   
 
Op dat moment werden al mijn knoppen van mijn vroegere 
katholieke opvoeding ingedrukt. Spijt betuigen omdat je bang 
was? Schuld bekennen over iets wat je helemaal niet als fout 
kon zien? Dit was hypocriet en Arup was een katholiek. Ik kon 
me niet houden en zei: ‘Arup, jij hypocriete katholiek. Heb je nu 
nog  niets  geleerd van Bhagwan?’  Veeresh en Samadhi 
schrokken, dat zag ik aan hun ogen. Maar Arup reageerde 
nauwelijks. Ze zei alleen: ‘Okay, Ojas, dan wordt Tarika dus de 
perschef en jij assisteert haar en vertaalt haar woorden voor de 
kranten, als dat nodig is.’ En ik kon gaan.   
 
Buiten moest ik even naar adem happen. Wat was hier aan de 
gang? Dit was toch te bizar voor woorden. Iemand die van 
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Poona komt…. Ik zag mijn mind bezig om er een heel drama 
van te maken. En ik liet dat ook even zijn gang gaan. Maar de 
volgende morgen deed ik een goede dynamische meditatie en 
zette mijn werk door. Met Tarika werd ik goede vriendjes en ze 
liet alles aan mij over. Zelf besloot ik bij Arup uit de beurt te 
blijven en voortaan ook geen enkele verantwoordelijkheid te 
nemen in dit nieuwe bestuurssysteem. Dit was mijn stijl niet.  
 

 
‘Townhouses’ for the residents. 

 
Ik zou gewoon blijven meedoen, ergens in de commune en dan 
goed opletten wat er ging gebeuren. Ik zou wel zien. Het hele 
gebeuren was interessant genoeg.  

 
Maar na een tijdje bleek dat ‘gewoon meedoen’ ook niet meer 
aan de orde was. Een paar maal had ik al aangebeld bij de 
commune, want ik wilde daar graag gaan wonen. Maar er 
kwamen aarzelende antwoorden van de toenmalige leider 
Niketana. Tot op een gegeven moment het water me tot aan de 
lippen steeg, omdat ik uit het huurhuis weg moest waar ik zo 
lang onderdak had gekregen. Het gesprek met Niketana was 
onthutsend. Hij vertelde me in alle eerlijkheid dat hij van Arup 
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de opdracht had gekregen mij niet toe te laten in de commune. 
En de reden die Arup had gegeven was: ‘Ojas kan niet  
gehoorzamen.’ We hebben er smakelijk om gelachen en  een 
paar dagen later woonde en werkte ik in De Stad Rajneesh.  
 
Dat was een van de herinneringen die een paar jaar later, toen ik 
in Rajneehspuram was, bij me opkwamen. Toen in 1981, 
bedacht ik, was ik al gebotst met het nieuwe hiërarchische 
systeem. Maar ik had het overleefd. Het was toch anders gegaan 
als in de katholieke kerk, besefte ik, waar ik ook een 
spreekverbod had gekregen en men tegen mij een proces had 
aangespannen om me uit  mijn functies te krijgen. En me weg te 
sturen, met schuld beladen.  
 
Dat had ik bijna niet aangekund, zo heftig was dat toen. Want 
toen werd me telkens duidelijk gemaakt dat het aan mijn 
persoontje lag. De kerk trof geen blaam, die was heilig en dat 
geloofde ik ook bijna iedere keer. Tot er in 1972, in een 
spirituele doorbraak in India, zoveel inzicht was ontstaan dat ik 
deze martelende overtuigingen los kon laten. Toen was de band 
met de kerkelijke hiërarchie ook snel doorgesneden.  
 
Maar iets van mijn oude patroon bleef me achtervolgen. Was ik 
dan zo lastig? Het hield me bezig en ik had een goede 
gelegenheid er rustig naar te kijken. Want de machtsprocessen 
die speelden in de oude kerk en in Rajneeshpuram leken parallel 
te lopen. Alleen bleek ik nu wel veranderd. Die oude patronen 
hadden niet zoveel grip meer op me. Ik voelde me in alles veel 
vrijer, meer verbonden met mijn diepere zelf en kon vanuit die 
borrelende bron gemakkelijk authentiekere keuzes maken. 
Een tijdje later, begin 1982,  gebeurde er weer iets dat  me 
verder hielp in dit proces. Het overkwam me tijdens  mijn werk 
in  de Stad Rajneesh. Daar  werkte ik voor de Rajneesh Times 
en moest ik een artikel schrijven over een rapport dat was 
uitgekomen en waarin Bhagwan en de sannyasins uitvoerig  
beschreven werden. Het was het rapport van Paul Schnabel: 
‘Tussen stigma en charisma - Een analyse van de relatie tussen 
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nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid.’ 
Een lange titel, maar het ging dan ook om een complexe vraag.  
Een groot aantal nieuwe religieuze bewegingen, waaronder de 
‘neo-sannyas beweging’ was hierin onderzocht op de vraag of 
zij een gevaar waren voor de geestelijke volksgezondheid.  
 

 
One of the local busses on the Ranch. 

 
Het onderzoek ging over onderwerpen als  

- misleidende rekrutering;  
- isolering en vervreemding van ouders, familie en 

maatschappij; 
- opgeven van privéleven ten behoeve van de groep; 
- breken van weerstand en daarna overmatige beïnvloeding; 
- binding en totale onderwerping aan een charismatische 

leider; 
- intimidatie en geweld, afpersing en uitbuiting;  
- religie als dekmantel voor misdadige praktijken. 

 
Het waren stevige onderwerpen en de conclusie van het 
onderzoek was helder. In Nederland werden enkele ‘nieuwe 
religieuze bewegingen’, vooral die bewegingen die zich 
voornamelijk richtten op  jongeren en Scientologie, als negatief 
beoordeeld. Die hadden duidelijk ‘sektarische trekken’, waren 
schadelijk voor de geestelijke volksgezondheid.  Maar over de 
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‘neo-sannyas’ beweging werd een redelijk positief oordeel 
geveld. En over het trainingsaanbod van de sannyasins in de 
RMC’s was het rapport zeer positief. ‘Beter dan gemiddeld in 
den lande wordt aangeboden,’ stond er in het rapport.  
 
Ik meende dan ook dat ik een positief verhaal over dit rapport 
kon schrijven, maar wilde dat nog even checken met Sheela. Ik 
kreeg haar aan de lijn en ze luisterde aandachtig. Toen was het 
een tijdje stil en vroeg ze of in het rapport ook gezegd werd dat 
de neo-sannyasbeweging de beste was van alle religieuze  
bewegingen. Ik stond verbaasd over de vraag, maar zei dat dit 
niet met even zoveel woorden in het document stond. Toen zei 
ze dat ik even moest wachten met mijn verhaal, dat zij Bhagwan 
hierover zou informeren en dan later eventueel met zijn advies 
zou komen. Ik moest haar zes uur later bellen. Toen ik zei dat 
het dan in Amerika midden in de nacht was, zei zij dat dit geen 
bezwaar was. Zij werkte dag en nacht.  
 
Zes uur later belde ik haar opnieuw en haar antwoord vergeet ik 
nooit. Haar stem was zwaar en donker toen ze zei: ‘The message 
is: just kill them.’ Ik meende eerst dat ik het niet goed had 
verstaan, dus vroeg haar wat de boodschap was. En opnieuw: 
‘The message is: just kill them.’ En ze legde me uit dat ik een 
vernietigend oordeel moest schrijven over het rapport.   
 
Ik herinner me dat het voor mij was alsof ik Lucretia Borgia 
hoorde die me midden in de nacht een opdracht gaf om te 
moorden.  
 
De volgende morgen schreef ik mijn artikel. Ik kon geen 
vernietigend oordeel schrijven. Wel een en ander relativeren. En 
daar liet ik het bij. Ik had geen gehoor gegeven  aan Lucretia 
Borgia. Had ik misschien ook het device van Bhagwan in de 
wind geslagen? Dat hield me wel bezig, maar – opnieuw -- ik 
lag er niet wakker van. Ik had mijn eigen verantwoordelijkheid.  
Later begreep ik dat Bhagwan, als hij dit geweten had, hierover 
niet blij geweest zou zijn. Sinds 30 oktober 1984 was Bhagwan  
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weer gaan spreken en toen ik  in Rajneehspuram woonde sprak 
hij weer regelmatig in de nieuw opgerichte Meditatie- en 
Ontmoetingshal (140 x 60 m). Op een gegeven moment sprak 
hij over een journalist van de Amerikaanse Rajneesh Times die 
zich niet aan de code had gehouden. Hij had in de krant 
getwijfeld aan uitspraken van Bhagwan. Hij zei toen: ‘ If I say 
that a dollar bill smells, you don’t write an article arguing that 
a dollar bill is not smelling. You argue that a dollar bill is 
smelling.’  
 
Toen ik dat hoorde dacht ik: ‘Blij dat ik niet voor de Rajneesh 
Times werk. Laat mij maar mijn gang gaan op de Truck Farm. 
Daar hoef ik zulke beslissingen niet te nemen.’ Wel werd me 
duidelijk dat heel Rajneeshpuram steeds meer een totalitair 
karakter kreeg, waarbij een kleine elite, onder leiding van 
Sheela, de bevelen gaf die moesten worden opgevolgd. Dat was 
in Poona al begonnen, maar  daar was nog veel meer vrijheid 
om te gaan en staan waar je wilde. Hier in Rajneeshpuram 
leefden we op een geïsoleerd terrein, in een vijandige omgeving. 
We leefden in een soort belegerde veste. Het totalitaire karakter 
kon hier gemakkelijker worden uitgeleefd. 
 
Als Paul Schnabel hier een onderzoek zou doen, bedacht ik, dan 
zou zijn oordeel wel eens veel negatiever kunnen uitpakken dan 
in Amsterdam. Hier begon de neo-sannyas beweging sektarische 
trekjes te vertonen.   
 
Terugkijkend kon ik zien  dat de eerste signalen al waren 
afgegeven in het  contact met Arup in 1981 en met Sheela in 
1982 . Ook datgene wat ik gezien had tijdens de Festivals wezen 
in deze richting. Maar ik leefde nog – soms tegen beter weten in 
-- in de veronderstelling dat we bezig waren een commune te 
bouwen die eens bekend zou worden als een oase van liefde, 
vrijheid en vreugde. Bovendien ik wist op dat moment nog niet 
dat Sheela overal in de kamers van de gasten en ook in die van 
de communeleden, in publieke telefooncellen en in het 
restaurant afluisterapparatuur had geplaatst om niets te missen 
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van wat er gaande was. En overal te kunnen ingrijpen waar zij 
dat nodig oordeelde.  
 
De strakke hiërarchische structuur begon me al wel te 
benauwen, maar daar viel nog steeds mee te leven meende ik. 
Als ik maar goed bij mezelf kon blijven, kon er mij niets 
gebeuren. Bovendien verwachtte ik niet dat we op de Truck 
Farm plotseling rigoureuze opdrachten zouden krijgen die ik 
niet eerlijk zou kunnen opvolgen. Alles liep goed en we waren 
er trots op dat we de hele commune dagelijks van voedsel 
konden voorzien. Ook van de benodigde tomaten.   
 

 
View on the road. 

 
Dat laatste was sinds juni 1985 mijn nieuwe job geworden. Na 
zes weken tussen de sprouts gewerkt te hebben, was me 
gevraagd een groter project op de Truck Farm op me te nemen: 
de tomaten. Elke dag 1500 pond tomaten en 1500 pond compost 
afleveren. Samen met een aantal mensen die overgebleven 
waren van het Share a Home project. Omdat men alleen maar 
ma’s als leidinggevende kende, heette ik ‘mama of the 
tomatoes’. We deden ons werk met plezier en leverden altijd de 
gevraagde hoeveelheden af, ook tijdens het Festival 1985. 
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Maar een paar weken daarna, toen ik Dorith had uitgezwaaid en 
weer met mijn maatjes de ontspannen bezig was in de 
tomatenpluk, kwamen twee ma’s op inspectie. Ze keken rond en 
zagen twee oudere mannen op emmers tomaten plukken, rustig 
babbelend en lachend met elkaar in het zonnetje. Dat vonden die 
twee ma’s niet goed. Ze gaven me de opdracht tegen die twee 
mannen te zeggen  dat ze niet meer mochten zitten, maar 
staande de tomaten plukken. Belachelijk, vond ik. Maar toen 
gingen de ma’s op hun strepen staan en sommeerden mij hun 
opdracht uit te voeren. Ik kreeg helemaal de slappe lach en de 
ma’s vertrokken.  
 
Ik besefte dat ze het hierbij niet zouden laten zitten en zei 
grinnekend tegen een van mijn maatjes: ‘Dit loopt niet goed af. 
Hier komen represaillemaatregelen van.’ Dat klopte ook. Een 
uur later werd ik op de office van de Truck Farm geroepen. 
Twee andere ma’s, behoorlijk gestresst, vertelden me met een 
schijnheilig gezicht dat ik was uitverkoren voor een nieuwe job, 
omdat ik me altijd zo verantwoordelijk gedroeg. De job was niet 
gemakkelijk, want het ging er om nieuwe, kleine plastic 
greenhouses te bouwen.  Het zou wel heet zijn onder de plastic 
en ook mijn medewerkers waren niet gemakkelijk, het waren de 
moeilijke mensen van het Share a Home project. Maar ze 
vertrouwden erop dat ik dit goed zou doen.  
 
Ik vroeg hen maar rechtstreeks of dit een straf was voor mijn 
ongehoorzaamheid van een uur geleden, maar daar gingen ze 
niet op in. Ze vertelden me alleen dat ik niet meer naar de 
tomaten terug hoefde, maar meteen die middag nog verwacht 
werd in een workshop, zodat ik binnen een of twee dagen het 
bouwen van kleine plastic kassen onder de knie zou krijgen.  
 
Buiten gekomen keek ik naar de bergen om me heen en naar de 
hemel, en barstte in lachen uit. Dit was bizar, te gek voor 
woorden. Maar het was wel weer een nieuw avontuur en de 
weken daarna ploeterden we samen in de zon om de benodigde 
plastic greenhouses voor de herfst klaar te krijgen. Zelf had ik 
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gehoord dat ik tot november kon blijven en daarna weer 
terugkeren naar Dorith en De Stad Rajneesh in Amsterdam. 
 
Maar het zou heel anders lopen. Op 16 september 1985 verliet 
Sheela plotseling Rajneeshpuram, samen met 19 van haar naaste 
medewerksters. Toen werd het even een complete chaos, alles 
stortte in elkaar, niemand wist even hoe verder. Maar al snel 
wist Bhagwan er met zijn dagelijkse lezingen goed structuur in 
aan  te brengen. En ofschoon er volgens mij veel duisters zat in  
 

 
Ma Anand Sheela, Bhagwan’s secretary. 

 
de manier waarop Bhagwan de orde herstelde, was het effect 
toch positief. Daardoor bleven onderlinge conflicten uit en 
konden we de dingen die gedaan moesten worden weer 
oppakken. Natuurlijk deze keer op een veel  rustiger en meer 
ontspannen manier.  Een wonder van crisismanagement.  
 
Ook op de Truck Farm. Daar gebeurde trouwens nog iets heel 
verrassends. Twee dagen na Sheela’s vertrek werd ik gevraagd 
opnieuw  op de office van de Truck Farm te komen. Daar waren 
de verschillende ma’s die ik de laatste weken gezien had. Ze 
boden excuses aan. Ze herinnerden zich wat ze mij hadden 
aangedaan toen ze mij voor de jobs in de greenhouses vroegen. 
Dat was inderdaad als straf bedoeld. Sorry. Maar daarvoor 



 142 

hadden ze ook weer opdracht gekregen. En ze wisten in die 
dagen ook niet meer wat ze moesten doen. Het was toen ook een 
grote chaos, nog groter als nu, maar daar mochten ze niets van 
laten merken.  
   
Het was een verrassende ontknoping. We hebben samen gehuild 
en ook gelachen. We vielen elkaar in de armen en alles kon  
 

 
Ma Anand Sheela and her crew, 1985. 

 
uitgepraat en vergeven worden. We hadden met elkaar al zoveel 
taboes doorbroken, waren zo diep met elkaar gegaan. We waren 
tenslotte sannyasins. En we beseften ook dat we elkaar nodig 
hadden, want het avontuur was nog niet afgelopen. De 
buitenwereld stond klaar  om ons een loer te draaien. En ‘de 
nieuwe mens’ was nog niet geboren.  
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CONFRONTATIE   MET  DE  BUITENWERELD 
bewust gecreëerde escalatie van een conflict? 

 
Toen wij in 1983 in Portland aankwamen voor het tweede grote 
Festival in Rajneeshpuram, werd het ons op niet mis te verstane 
wijze duidelijk gemaakt dat we in een conflictsituatie 
terechtgekomen waren. We waren niet welkom en konden beter 
oprotten. In het hotel dat door sannyasins werd beheerd waren 
drie bommen ontploft. Niemand eiste de verantwoordelijkheid 
hiervoor op, maar het was duidelijk dat een aantal Amerikaanse 
burgers het niet meer met ons zagen zitten. 
 

 

 
Ojas in Rajneeshpuram. 

 
Dat ontdekte ik ook toen we in een klein cafeetje nog even met 
een paar sannyasins een kopje koffie wilde drinken. Al bij 
binnenkomst zagen we aan de barkeeper dat hij ons niet moest. 
Maar natuurlijk kon hij ons niet weigeren. Maar toen we 
eenmaal hadden plaatsgenomen op een van de tafeltjes wees 
iemand naar een aanplakbiljet tegen de muur. Daar stond een 
cowboyachtige figuur  op met een jachtgeweer en vlamde het in 
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gele letters: The hunting season is opened. Shoot the sannyasins. 
Daar zaten we dan met ons bakje koffie.  
 
Toch wilde ik op dat moment de wereld niet als een 
wolvenbende zien die ons wilde verscheuren. Ook nu in 2011 
niet, ofschoon er momenteel in Nederland een gecultiveerd 
wantrouwen heerst tegen derden. Achterdocht en wantrouwen 
tegenover derden worden tegenwoordig geprezen als 
‘realistisch’. Veel mensen lopen graag aan de hand van de 
filosoof John Locke, die stelde dat het een simpele waarheid is 
dat ‘de ene mens voor de andere mens’ een wolf is. Maar m.i. is 
daarvoor nauwelijks een reden.  
 
Er zijn andere mogelijkheden om met ‘vreemde buitenstaanders’ 
om te gaan. De Amerikanen die ons liever zagen gaan dan 
komen, zouden daar voor kunnen kiezen. Maar dan zouden wij 
er zelf eerst mee kunnen beginnen. In die tijd koos ik in ieder 
geval voor de volgende. Ik zag wel de gevaren die wij liepen, 
maar hield het er op dat het een systeemfout in mezelf was die 
ik op anderen projecteerde. En in mezelf kon ik die systeemfout 
met zelfonderzoek en meditatie aan het licht brengen, en zo 
nodig verbeteren. Moeilijkheden die van buiten kwamen konden 
immers eerst gezien worden als projecties van jezelf. Zo konden  
vijanden vrienden worden. Alleen op die manier kon het grotere 
geheel waarin wij met elkaar waren verbonden op een hoger 
bewustzijnsniveau worden getild.  
 
En als we zo’n sprong in bewustzijn zouden maken, dan zouden 
problemen die ontstaan waren gemakkelijker en realistischer 
worden opgelost. Moeilijkheden en spanningen zouden dan 
gezien kunnen worden als uitdagingen om er samen sterker van 
te worden. En als dat niet onmiddellijk lukte (en dat begon er op 
te lijken), was er altijd nog een mogelijkheid om je goed te 
verdedigen. Wij hoefden ons niet als makke schapen naar de 
slachtbank te laten leiden. In de christelijke traditie is dat bij een 
aantal groeperingen wel zo beleefd. Onder het motto van Jezus 
‘Als je op je linkerwang geslagen wordt, keer dan je rechter 
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toe.’. Dat motto van Jezus kende ik, maar in mijn theologie was 
duidelijk geworden dat dit altijd verkeerd verstaan was. De 
rechterwang toekeren was in de tijd van Jezus simpel een teken 
van verachting. Het was nooit Jezus’ bedoeling geweest je 
zomaar in alle omstandigheden te laten afranselen. Zelf had hij 
dat in elk geval ook niet gedaan, want toen hij in gevaar kwam 
raadde hij zijn leerlingen aan een zwaard te kopen om zich te 
verdedigen tegen onrechtmatige aanvallen. ‘Verkoop je mantels 
en koop een zwaard,’ had hij toen tegen zijn leerlingen gezegd.   
   

 
Buddham sharanam gacchami.        

 
Daarom vond ik het een goed idee dat er in Rajneeshpuram een 
eigen politiekorps was opgericht, bewapend met 
halfautomatische geweren. En dat er op verschillende plaatsen 
wachttorens waren gebouwd en elektrisch beveiligde hekken 
waren geplaatst. Ook vond ik het prima dat wij als bezoekers 
aan nieuwe veiligheidscontroles werden onderworpen. Dat gaf 
een safe gevoel en dat hadden we nodig. Ik wist dat dit nooit  
voor een aanval zou worden gebruikt, alleen ter verdediging. 
Dat was misschien moeilijk uit te leggen voor derden, maar voor 
ons nodig. We waren geen mensen die in onze naïviteit de 
werkelijkheid te rooskleurig inschatten. In Rajneeshpuram zat je 
nu eenmaal in de gevarenzone en daar was verdediging op zijn 
plaats.  
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Het begin daarvan hadden we ook al in Poona meegemaakt. Ook 
daar moesten op een gegeven moment extra 
veiligheidsmaatregelen genomen worden. Dat had daar te maken 
met de  lezingen van Bhagwan. Die waren uniek. Die waren niet 
alleen bedoeld om het individu wakker te maken, los te weken 
van het slaapverwekkende egobewustzijn waarin het verstrikt 
was geraakt. Die lezingen waren ook een aanval op het systeem 
waarin het individu verstrikt was geraakt. Een systeem waarin  
 

 
The Jesus Grove during the Summer Festival. 

 
de politieke en godsdienstige leiders ongehinderd hun macht 
konden uitoefenen. Een systeem waarin zij mensen konden 
onderdrukken en schuldgevoelens aanpraten over een natuurlijk 
instinct als seksualiteit. Bhagwan viel namens tallozen de 
vertegenwoordigers van het onderdrukkende systeem aan. En 
dat creëerde een felle, agressieve  reactie van de politieke en 
godsdienstige leiders. 
 
Wat dat betreft leek hij op de historische Jezus. Die keerde zich 
ook tegen het systeem waarin mensen van zijn tijd verstrikt 
waren geraakt. Hij riep ieder op zich er van bewust te worden 
dat het Rijk van God nu ook op aarde was aangebroken, en viel 
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daarbij ook het onderdrukkende systeem aan waarin zij 
gevangen werden gehouden. Hij verzette zich namens de boeren 
van Galilea ook tegen het onderdrukkende economische  en 
politieke systeem van de Romeinen en het godsdienstige 
systeem van priesters in de Tempel van Jeruzalem. Hij had 
visioenen van nieuwe mensen die bewust en in liefde zouden 
leven, in een nieuwe wereld.  
 

 
A spontaneous meeting on the road. 

 
De revolutie die Jezus predikte was er een zonder geweld, maar 
riep wel gewelddadige reacties op van de gevestigde machten  
waartegen hij zich op een gegeven moment ook ging wapenen. 
Dit gold ook voor Bhagwan. Die kende dit masochistische 
christelijke gevoel van ‘de linkerwang’ ook niet. Voor hem was 
de nieuwe mens iemand die voor zijn rechten opkwam. En 
daarbij ging hij heel ver. Voor hem golden ook  de woorden van 
Cicero, die in moeilijke omstandigheden voor zichzelf de 
vrijheid nam om ook tegen de opgelegde wetten in te gaan. Hij 
had toen als argument gegeven: ‘inter arma enim silent leges’, 
‘tijdens het wapengekletter zwijgen de wetten’.  
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Zou het ook zover in Rajneeshpuram moeten komen? Ik wist dat 
het in Poona al geleid had tot een heftige botsing met de 
regerende Janata partij van premier Morarji Desai, en dat die 
daarom gezorgd had dat de ashram niet kon uitbreiden en ook 
haar belastingvrije status verloor. Bhagwan dreigde in 1981  
zelfs gearresteerd te worden vanwege het veroorzaken van 
religieuze onrust. Een van de redenen om uit te wijken naar het 
vrije land Amerika. Maar zou hem hier hetzelfde overkomen? 
Misschien als hij het in Amerika rustiger aan zou doen. Maar dat 
leek er niet op. Want ook al was hij zelf in stilte, zijn  
secretaresse Sheela kon af en toe behoorlijk agressieve taal 
uitslaan. Die volgde een harde, confronterende lijn met de 
bewoners van Amerika. Met Bhagwans  goedvinden?  
 
Op een avond vroeg ik het aan Sheela zelf. We zaten aan de bar 
in de disco Omar Kajam  en ik begon met haar een praatje over 
haar verblijf in Amerika. Zij was zelf een Amerikaanse, dus het 
beviel haar goed. Zij kende de mores van dit land, dus ook daar 
waren geen problemen mee.  Tot zij op een gegeven moment 
vertelde hoe Bhagwan haar af en toe vroeg de grenzen daarvan 
maar eens te testen. Dat was al gebeurd toen zij pas in Amerika 
waren.  
 
De New Age scene van Californië had in 1981 grote 
verwachtingen van Bhagwan. Zij verwachtte dat deze 
Grootmeester uit India de ingedutte groep New Agers nieuw 
leven zou inblazen. Zij waren dan ook erg nieuwsgierig wat 
Bhagwan in zijn eerste interview in Good Morning America, het 
best bekeken programma van ABC News, te berde zou brengen. 
Omdat Bhagwan in stilte was zou Sheela het woord doen en bij 
de voorbereiding waren er enkele dingen die zij graag met 
Bhagwan wilde overleggen. Een ervan was dat de interviewer 
zou vragen: ‘Vertelt Bhagwan wel eens jokes aan tafel? Zo ja, 
welke?’  
 
Sheela had die vraag aan Bhagwan voorgelegd en die had 
gezegd welke joke zij moest vertellen. Het was een gore mop 
over joden. Sheela had  geaarzeld, maar omdat zij altijd deed 
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wat Bhagwan vroeg, had zij die joke toch verteld. Heftige 
reacties en woede alom. De hoofdrabbi van Los Angeles was in 
eigen persoon komen protesteren bij ABC News. Daarover was 
Sheela weer gebeld en die had dit nieuws aan Bhagwan 
voorgelegd. Die had gezegd: wacht maar af. Dat was goed 
gezien want vlak er op was er een nieuwe uitnodiging gekomen 
voor Good Morning America om dit te komen uitleggen. ‘Wat 
moet ik zeggen?’ had Sheela gevraagd. En Bhagwan had 
gezegd: ‘Vertel hen dat dit natuurlijk niet serieus genomen moet 
worden, want meer dan de helft van mijn discipelen zijn Joodse 
mensen.’ Dat sloeg in. Sheela vertelde hoe er daarna onverwacht 
veel verzoeken kwamen van Joodse mensen die in contact 
wilden komen met Rajneeshpuram of daar wilden komen 
werken.  
 
Een paar dagen later kwam ik een bevriende sannyasin tegen die 
vanaf het begin in Rajneeshpuram had gewoond en ik vroeg 
haar of zij wist wat zij dacht van de apocalyptische 
voorspellingen die Bhagwan in 1982, een jaar tevoren, had 
gedaan. Zou dit ook een dubbele boodschap geweest zijn: een 
voor de buitenwereld en een voor onze eigen binnenwereld?  
 
Mijn vriendin aarzelde, maar zei toen dat ze gehoord had dat 
Sheela er daarna door Bhagwan op uit was gestuurd om een 
aantal rijke mensen over te halen in het veilige Rajneeshpuram 
te komen wonen. Ma Prem Hasya was een van hen, en ook de 
steenrijke swami Jayesh. Zij woonden nu op een apart gebied 
van Rajneeshpuram en wat ze hoorde was dat deze groep 
mensen, het waren er nog meer, veel kritiek hadden op de 
manier waarop Sheela Rajneeshpuram leidde.   
 
Later besefte ik dat deze Ma Prem Hasya diegene was die na 
Sheela de nieuwe secretaresse van Bhagwan zou worden. En 
swami Jayesh zou haar opvolgen en de Osho International 
Foundation oprichten. Toeval? Een Masterplan? Ik weet niet nu 
ook nog niet. En toen dacht ik hier ook helemaal niet over na. 
Daar hadden we op dat moment ook nog geen flauw vermoeden 
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van. Sheela was voorlopig de enige die dicht bij Bhagwan leefde 
en met hem dagelijks contact had, en niets wees erop dat dit zou 
veranderen.  
 
In 1984 kwam Bhagwan opnieuw met een onheilsboodschap, nu 
een die wereldwijd bekend werd: door de nieuwe ziekte AIDS – 
toen nog vrij onbekend -- zou een groot deel van de 
wereldbevolking worden uitgeroeid. De enige mogelijkheid om 
daaraan te ontkomen was goede preventiemaatregelen te nemen 
en de sannyasins zouden de eersten zijn die daarbij het goede 
voorbeeld zouden geven. Zij zouden met precies omschreven 
hygiënische voorschriften, latex handschoenen en condooms bij 
het vrijen aan deze ramp ontkomen.  
 

 
Air Rajneesh – our own airport. 

 
Ik heb me altijd afgevraagd waarom Bhagwan met deze 
boodschap kwam. Seksuele kontakten kregen  nu iets hilarisch. 
Werden deze contacten op deze manier ontmoedigd? Of moest 
aan de wereld duidelijk gemaakt worden dat de sannyasins, die 
in de media werden afgeschilderd als sekshongerige wezens, nu 
plotseling het toonbeeld waren geworden van braaf seksverkeer? 
Ik kreeg er geen grip op. Tot ik het vervolg ervan meemaakte. 
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Dat was nog een graadje erger. In 1985 begon Bhagwan fel uit 
te vallen naar homoseksuelen. Dat was een ziekte en de 
homoseksuelen zouden maar het beste bij elkaar in aparte 
leefgemeenschappen moeten worden ondergebracht. 
Wereldwijd kwam hier veel protest tegen. En ook binnen 
Rajneeshpuram, waar ik toen vertoefde vanwege een 
uitwisselingsprogramma, bracht dit heel veel pijn, verdriet en 
verwarring teweeg. 
 

 
The Rajneesh Hotel on the Ranch 

 
Ik woonde toen in het huisje van Santosh en daar kwamen 
dagelijks homoseksuelen bij elkaar om hierover te praten en een 
oplossing te zoeken. Op een gegeven moment besloten enkelen  
hierover een brief aan Bhagwan te schrijven en het antwoord af 
te wachten. Na een paar dagen kwam het antwoord en het was 
onthutsend. Het antwoord van Bhagwan was: ‘Wat zijn jullie 
dom! Ik heb niets tegen jullie. Jullie zijn prima. Dit is een 
boodschap voor de buitenwereld. Niet voor jullie. Vergeet het en 
laat de buitenwereld zich hier maar op bezinnen en zich boos 
over maken.’  
 
Op dat moment besefte ik dat ik iets belangrijks vergeten was. 
Bhagwan bracht een boodschap voor individuen die zijn 
discipelen waren, een esoterische boodschap die alleen door hen 
begrepen kon worden. En hij voelde het als zijn opdracht om het 
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systeem waarin we allen verstrikt zijn aan te vallen, in 
verwarring te brengen, zo mogelijk onklaar te maken.  
 
Daarvoor gebruikte hij een wapen dat hij als geen ander kon 
hanteren: dat van het woord. Hij wist wat woorden waard waren, 
hoe ze te gebruiken, hoe een verbale krachtmeting aan te gaan 
met de maatschappij. De filosoof Ludwig Wittgenstein had al 
aangetoond dat taal niet alleen wordt gebruikt om iets over de 
werkelijkheid te beweren, maar ook om die te veranderen. Taal 
is een gereedschapskist waarmee je de werkelijkheid kunt 
openbreken. En Bhagwan verstond als geen ander de kunst dit te 
doen.  
 
Daarbij gebruikte hij een heel ander ‘taalspel’ voor zijn 
shocktherapie, als hij een boodschap had die de wereld moest 
shockeren, dan wanneer hij in kleine kring tot zijn discipelen 
sprak. Sinds 30 oktober 1984 was hij weer in een kleine (voor 
mij behoorlijk onderkoelde) ruimte in Rajneeshpuram voor een 
wisselend groepje sannyasins gaan spreken en nodigde daarbij 
soms buitenstaanders uit die speciale vragen hadden. Die 
gesprekken voor intimi waren soms rauw en grof, maar hadden 
vaak ook weer het intieme en intense karakter van de vroegere 
lezingen in Poona.  
 
Maar voor de buitenwereld bleef hij shockerende uitspraken 
doen. Waarom? Bhagwan bleef het in mijn ogen als zijn 
opdracht zien de wereld wakker te schudden, en hij moest het in 
die tijd doen zonder dat zijn boodschappen via internet of de 
sociale media als Facebook, Twitter of YouTube wereldkundig 
konden worden gemaakt. Nu kun je met deze media in een klap 
miljoenen bereiken. In de jaren’80 van de vorige eeuw lag dat 
anders. Bhagwan gebruikte de media die hem in die tijd ten 
dienste stonden, en deed dat met verve.  
 
Dat bracht een groot aantal positieve reacties teweeg, maar ook 
veel frustratie, woede en haat. Het begon een aantal mensen in 
de politiek en de kerken te ergeren dat Bhagwan steeds maar in 
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de media te horen en te zien was en dat Rajneeshpuram in veel 
opzichten een succes leek te worden. We merkten dat de 
tegenkrachten groter en sterker werden. Werd er achter de 
schermen gewerkt aan een plan om Bhagwan uit de weg te 
ruimen?  We kregen signalen uit de buitenwereld dat er op hoog 
politiek niveau afspraken gemaakt waren om Bhagwan iets aan 
te doen en zo Rajneeshpuram te vernietigen.  
 
 
 
 
 

DE  VAL  VAN  RAJNEESHPURAM 
verantwoordelijkheid nemen in de chaos 

 
Misschien was Bhagwan in oktober 1984 voor kleine groepjes 
intimi gaan spreken omdat er gevaar dreigde dat door Ma Anand 
Sheela niet meer gekeerd kon worden. We wisten het niet, 
niemand vertelde ons iets, maar af en toe vingen wij geruchten 
op en dan wisten we dat we inderdaad een belegerde veste 
waren en dat de regering ons in de tang wilde nemen.  
 
Dat gevoel werd versterkt toen Bhagwan  in juli 1985 ook weer 
was gaan spreken in de grote Ontmoetingshal, de Mandir. Hij 
nodigde daar de pers van de hele wereld uit en we wisten dat het 
er nu zou gaan spannen. Maar wat er gaande was? Daar hadden 
wij geen flauw vermoeden van. Wij genoten ondertussen 
opnieuw van de welbespraaktheid en het charismatische 
leiderschap van Bhagwan.  
 
Er gingen wel geruchten. Zo ging er het gerucht dat al in 
oktober 1982 Bhagwan was ondervraagd door de INS, de 
Amerikaanse Immigration and Naturalisation Service. Bhagwan  
had toen een verzoek ingediend om een permanente 
verblijfsvergunning als religieus leraar, maar in december was 
dat afgewezen. Zijn advocaten waren toen in beroep gegaan en  
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de INS had toen een toen een onderzoek ingesteld naar de 
geldigheidsduur van de visa van de sannyasins en naar 
mogelijke immigratiefraude door middel van schijnhuwelijken.  
 
Ook wisten we dat de Treasury Department  en de ATF, de 
Alcohol, Tabacco, Firearms & Explosives Agency,  met 
onderzoeken waren begonnen om ons te kunnen beschuldigen 
van smokkel in wapens, drugs en belastingontduiking. 
Belachelijk, vonden wij. Geen wonder dat die dan ook, met al 
hun kostbare en geldverslindende onderzoekingen, niets konden 
vinden.    
 
Ook vingen we geruchten op dat in november 1983 de 
procureur-generaal Frohnmayer een rechtszaak tegen 
Rajneeshpuram was begonnen, omdat de stad niet vrij 
toegankelijk zou zijn en kerk en staat er niet gescheiden zouden 
zijn. Hij meende te moeten stellen dat om deze twee redenen 
Rajneeshpuram  ongrondwettig was.  
 
Stevige beschuldigingen die we afdeden als een typische 
Amerikaanse manier van doen om ons klein te krijgen. De 
moraalridders waren weer eens opgestaan en die rol konden de 
Amerikanen goed spelen, in de hele wereld en ook hier op eigen 
bodem. Hypocriet, want ze speelden die rol alleen maar als er 
iets gebeurde wat hen geen voordeel bracht of hen gewoon niet 
zinde. Dan kwam plotseling hun geweldige ethiek naar boven en 
meenden zij om ethische redenen te moeten ingrijpen. In alle 
andere gevallen, bij de meest vreselijke dictators wereldwijd die 
hen voordeel brachten, zagen ze alles door de vingers.   
 
Ze moesten ons gewoon met rust laten, meenden wij. Wij 
zouden er zelf wel uit komen. Als er fouten ingeslopen waren in 
het weefsel van  Rajneeshpuram, zouden wij die zelf wel 
kunnen ontdekken en er uit halen. Wij hadden voldoende kracht 
om, als dat nodig was, het systeem van binnen uit te veranderen 
en aan te passen. Daar waren we creatief en intelligent genoeg 
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voor. Daar hadden we geen vreemde pottenkijkers of hypocriete 
moraalridders bij nodig.  
 
Plotseling gebeurde er iets waardoor dit hele proces in een 
stroomversnelling kwam. Het was al een tijdje duidelijk dat 
Sheela het steeds moeilijker had om dagelijkse leiding te geven 
aan het dynamisch uitdijende Rajneeshpuram en aan wat er in de 
communes wereldwijd gebeurde.  

 
Het was bekend dat het hele gebeuren zwaar op de schouders 
voor Sheela was gaan drukken en dat ook haar naaste 
medewerksters voortdurend alle zeilen bij moesten zetten om de 
ontwikkelingen bij te kunnen houden en te blijven sturen. Er 
was veel stress en van de weeromstuit was Sheela regelmatig 
amfetaminen gaan gebruiken.  
 
Maar in plaats van een periode van rust en stabilisatie, bloeiden 
er uit de gesprekken tussen Sheela en Bhagwan dagelijks 
nieuwe en telkens nog fantastischer projecten op. Konden we 
die aan? Maar vooral: kwamen die van Bhagwan? Of waren het 
voorstellen van Sheela, waar Bhagwan – al of niet goed 
geïnformeerd -- zijn goedkeuring aan gegeven had?  Of waren 
het  gewoon ideeën van Sheela en zei ze maar dat ze van 
Bhagwan kwamen?  Of begon Sheela op eigen houtje dingen te 
ondernemen die zij gewoon belangrijk vond?  
 
Medio 1985, na het Festival, was de situatie behoorlijk 
chaotisch geworden in Rajneehspuran en niemand wist feitelijk 
nog precies welk spel er gespeeld werd. En ook, waar je nog 
mee kon spelen of waar je moest afhaken.  
 
Wat mezelf betreft: ik hield het er op dat alles wat er gebeurde 
bedoeld was als een testsituatie om te leren in het hier en nu te 
blijven. En dat je je niet schuldig hoefde te voelen over dingen 
die niet jouw zaken waren. En ook niet  verantwoordelijk 
gesteld kon worden voor dingen waar je geen weet van had. Dat 
gaf een rustig, ontspannen gevoel en ook de helderheid en 
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energie om die dingen te doen die dagelijks moesten gebeuren: 
met mijn maatjes van Share a Home nieuwe plastic greenhouses 
bouwen.   
 
Toen gebeurde er twee dingen. Dorith belde op uit de commune 
in Amsterdam dat ze het daar niet meer zag zitten en er weg 
wilde. Ze wilde naar Amerika overvliegen en dan bij mij in  
 

 
The Truck Farm. 

 
Rajneeshpuram komen wonen. Ik aarzelde. Ik wist hoe streng de 
regels waren voor mensen die in een commune weggingen en 
was bang dat ze dan niet meer Rajneeshpuram in mocht. Maar 
Dorith deed het toch en begin september 1985 kwam ze 
plotseling, mooi gekapt en met een klein bundeltje bagage, aan 
in de belegerde veste. Ze  mocht binnen. Heerlijk, we waren 
weer bij elkaar en zouden het samen wel redden. 
 
Een paar dagen later gebeurde er iets dat heel Rajneeshpuram op 
zijn kop zette en zaten we plotseling op de eerste rij. Sheela 
vertrok totaal onverwacht met 19 van haar naaste medewerksters 
naar onbekende oorden, met een simpele mededeling aan 
Bhagwan dat ze het niet meer zag zitten. Dat was op 14 
september 1985, een dag om nooit te vergeten.  
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Het was even stil. Alles ging gewoon door. Alsof Sheela en haar 
elitegroepje nog steeds de leiding in handen had. Zo moet het 
zijn als je onder de guillotine terecht gekomen bent en je hoofd 
er afgehakt is, terwijl je zelf nog meent dat het hoofd gewoon op 
je romp zit. Een vreemd beeld misschien, maar op dat moment 
had ik dat gevoel. En niet alleen ik, iedereen was even in een 
shock en ging maar gewoon door met wat hij of zij de laatste 
weken gedaan had. Een paar uur, een dag. Toen begon het door 
te dringen dat alles totaal anders was geworden. 
 
Bhagwan nam nu heel expliciet de leiding over. Op 16 
september werd er een grote bijeenkomst en persconferentie 
aangekondigd in de Mandir en Bhagwan zou vragen 
beantwoorden. Maar voordat dit gebeurde, kondigde Isabel, het 
hoofd van het persbureau, aan dat Bhagwan een statement zou 
maken. En in de doodse stilte begon Bhagwan te spreken…. 
 
Het voelde voor mij alsof ik door de bliksem werd getroffen. 
Bhagwan begon met te zeggen: ‘This is a day of great rejoicing 
for my commune. I have been silent for three and a half years. 
The people who were in power took advantage of my silence. 
Because I was not in contact with the sannyasins, I was not 
aware what is being done to them…’ En daarna begon hij alle 
mogelijke beschuldigingen over Sheela uit te storten. Dat zij 
zijn arts Devaraj (later Amrito genoemd), Devageet, zijn 
tandarts en Vivek, zijn verzorgster had willen doden. ‘Because 
these were the three people who had the opportunity to meet me 
except Sheela.’ Dat zij mensen in The Dallas had willen 
vergiftigen met salmonellabacteriën om de verkiezingen in 
Wasco County te winnen, dat zij er met het geld vandoor was 
gegaan etc. Een lawine van beschuldigingen waar ik na een tijd 
niet meer naar kon luisteren. 

 
Als dit waar was, dan was het misdadig. Dat was duidelijk. En 
dat moest uitgezocht worden. Misschien zou er nog wel meer 
komen. Wie weet in wat voor een criminele commune ik terecht 
gekomen was. Dat was iets wat me als een bliksem trof. En 
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waarvan ik onmiddellijk begon te denken of ik daar geen 
eerdere signalen van had opgevangen. Had ik niet. Dit was te 
vreselijk en voor mij ook onvoorstelbaar. 
 
Maar er was nog iets dat me ook frustreerde en dat me, hoe 
verder de lezing voortging,  steeds woedender maakte. Het feit 
dat Bhagwan voortdurend zei dat hij in stilte had geleefd en van 
niets had geweten. Wat een onzin. Hij had jarenlang iedere dag 
met Sheela gesproken. En Sheela was iemand die zich helemaal 
aan hem had overgegeven, die met haar staf alles deed wat hij 
vroeg, al zijn wensen vervulde, over grenzen ging, taboes 
doorbrak, zich helemaal uitsloofde om hem maar tegemoet te 
komen en nu uitgeput ergens zat bij te komen. Ik kon het niet 
verkroppen dat Bhagwan nu zei dat hij van niets wist. Dat was 
een nieuw rookgordijn, een leugen. Dat maakte me woedend. 
 
Bhagwan had Sheela en vele anderen van die corrupte staf 
gewoon gebruikt om zijn eigen plannen door te zetten. En nu zij 
dat spel niet meer mee wilden spelen, was hij kwaad geworden 
en ging hij in zijn woede hen vals beschuldigen. Dat had hij 
vroeger ook gedaan in Poona met mensen die hem dwars zaten. 
Dan moest je oppassen want vanaf zijn zetel kon hij zo iemand 
zo maar neermaaien. En hij kon het zo vertellen dat je het 
geloofde.  
 
Wat probeerde Bhagwan ons nu hier voor te toveren? De 
werkelijkheid ondergeschikt te maken aan een visie die daar niet 
mee klopte? Zelf buiten schot blijven en Sheela alle schuld 
geven? Op een manier die zijn weerga niet heeft, getalenteerd, 
charismatisch, intelligent, gedreven. Dat is waar. Maar de 
werkelijkheid laat zich zo niet veranderen. Integendeel, zo 
creëer je het bankroet van waarheid en menselijkheid. Dit is 
wreed en klopt niet met de werkelijkheid. Op zo’n wankele 
basis kan Rajneeshpuram ook niet verder meer bestaan.  
   
Woedend kwam ik ook op mijn werk bij de greenhouses. Daar 
hoorde ik dat ieder die problemen had met de nieuwe situatie 
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naar de RIMU kon gaan, de ‘Rajneesh International Meditation 
University’, om daar bij de therapeuten hulp te halen. Ik besloot 
dat een van de komende dagen te doen. Morgen misschien. Nee 
vandaag bedacht ik toen. Wanneer? Ik heb vandaag geen tijd. 
Op dat moment besefte ik hoe ik vastzat in een voorbij patroon 
van werkdruk van de laatste maanden. Geen tijd? Nu heb ik tijd. 
Ik ga nu.  
 

 
The ‘Master-disciple’ logo near the J. Krishnamurti Lake. 

 
Mijn werk gaf ik over aan een van mijn maatjes en begon naar 
de RIMU te wandelen, te lopen, te hollen. Ik kon het bijna niet 
meer houden en botste bij de ingang bijna tegen Teertha aan, 
een bekende therapeut uit Poona. Hij glimlachte en zei met een 
typisch Brits understatement: ‘So, Ojas, you have problems?’ Ik 
ontplofte en Teertha deed iets heel wijs en verstandigs met me: 
hij nam me bij de hand en bracht me in een grote therapieruimte 
waar een grote foto van Bhagwan aan de wand hing. Daar liet 
hij mij alleen.  
 
Op dat moment kon ik me niet meer houden en begon Bhagwan 
de huid vol te schelden. Een paar seconden, een volle minuut, ik 
weet het niet meer. Maar al snel werd het me duidelijk: 
Bhagwan neemt op dit moment geen verantwoordelijkheid voor 
de gang van zaken. Misschien later, nu in ieder geval niet. 
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Waarom niet? Geen idee. Maar zou ik dat dan nu ook zo moeten 
doen? Ook geen verantwoordelijkheid nemen?  
 
Deze vraag kwam uit het diepst van mezelf en verraste me. En 
de antwoorden tuimelden over elkaar heen. Natuurlijk, zei ik 
tegen mezelf, natuurlijk  had ik ook geen verantwoordelijkheid 
in deze. We waren hierover nooit geïnformeerd, we wisten van 
niets. We waren als collectief gebrainwashed, totaal  
 

 
Opening of the dam of the J. Krishnamurti Lake. 

 
gemanipuleerd. Niets was ooit transparant geweest. Hoe hadden 
wij dit kunnen weten? Niemand had ons ooit iets hierover 
verteld. Dus als collectief waren we misschien naïef geweest, 
maar nu in ieder geval onschuldig. Dus ook geen 
verantwoordelijkheid.  
 
Maar toen, als een steek van binnen uit, kwam de vraag: ben ik 
dan helemaal hetzelfde als het collectief van sannyasins? Moet 
ik me nu helemaal achter een logge, naïeve massa verschuilen 
om mijn geweten te sussen? Waar was ik zelf in dit hele verhaal 
gebleven? 
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Ik liet die vraag toe en begon mezelf te zien in de collectieve 
druk van de groep. Dat was pijnlijk, maar er was even geen weg 
terug. Ik begon me af te vragen of het wel zo was dat we echt 
niets hadden vermoed van wat er feitelijk gaande was. Hadden 
we ook niet soms vreemde signalen opgevangen waar we niets 
mee hadden gedaan? Misschien omdat we er geen tijd voor 
hadden, onzeker waren, bang waren om uit de commune 
gegooid te worden, of gewoon omdat we dachten dat het toch 
geen zin had? Hadden we toch meer moeten doorvragen, ook al 
wisten we dat de attentie van ‘de top’ voor dit soort vragen niet 
groter was dan die van een brok graniet. Maar, hoe dan ook, 
hadden we niet meer helderheid moeten eisen op momenten dat 
we merkten dat er een rookgordijn  werd opgehangen? 
 
Hadden we… hadden we… ik werd opeens misselijk van 
mezelf. Waarom nam ik zelf geen verantwoordelijkheid voor de 
situatie waarin ik terecht was gekomen? Dat was een helder 
moment.  
 
Het was een helder inzicht en het maakte me stil en rustig. Er 
kwamen tranen en ik liet ze gaan. En toen ontstond er een 
enorme kracht in me en ging ik rechtop voor Bhagwans foto 
staan. En met alle kracht die ik in me had trok ik de hele 
verantwoordelijkheid voor wat ik de laatste jaren gedacht en 
gedaan had naar me toe. Als in een film kwamen ze voorbij, alle 
momenten van de laatste maanden, de laatste jaren, al mijn jaren 
met Bhagwan. Het werden allemaal mijn momenten. Geen 
blaam voor anderen, ik zou niemand ooit de schuld geven. Dit 
was mijn eigen leven en daar nam ik in volle bewustzijn 
volledige verantwoordelijkheid voor. Dit was vrijheid.  
 
Toen Teertha mij na een uur kwam opzoeken had ik geen 
vragen meer. Er was helderheid en rust en vooral veel kracht. Ik 
had me mijn leven toegeëigend. Teertha zei niets maar moet het 
gezien hebben. Hij liet het daarbij. Na een warme omhelzing 
ging ik weer rustig, dankbaar, helder en ontspannen terug naar 
mijn werk. 
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De dagen daarna waren chaotisch, onrustig, vol nieuwe 
ontknopingen en telkens nieuwe verhalen van Bhagwan. Maar 
hij begon ook steeds meer de waarde van een meditatieve 
houding duidelijk te maken. Sheela, zo zei hij, was niet 
meditatief bezig geweest. Ze had macht gekregen, was wel een 
celebrity geworden, maar omdat ze niet meditatief was kon ze 
hiervan niet meer loskomen. Ze was ermee geïdentificeerd 
geraakt, en dat was haar probleem geworden. Daarom wilde zij 
steeds meer macht. Alleen wie meditatief leeft kan alle rollen 
spelen zonder erin vastgeroest te raken.  
 
Het bracht ons weer bij de les. We waren het hele project 
begonnen om meditatief in het hier en nu te leven. Juist nu het 
zo chaotisch was, was het van groot belang terug te gaan naar 
onze kern en van daaruit te leven. Zo levend konden we ook 
iedereen verwelkomen die terugkwam van de groep van Sheela 
– en dat gebeurde ook met enkele mensen. Ma Prem Arup 
bijvoorbeeld. Zij was met Sheela vertrokken, maar kwam terug 
en werd verwelkomd. Er was geen burgeroorlog ontstaan tussen 
voor- en tegenstanders van Sheela. De veerkracht was terug, en 
alles kon gewoon doorgaan. 
 
Er waren momenten dat ik dacht: dit project heeft nu grote 
schulden, miljoenen dollars, en nu gaat hij Sheela daarvan de 
schuld geven. Hoe durft hij?  Alsof Sheela al dat geld zou 
hebben meegenomen.  Onzin natuurlijk. Sheela had geen geld 
meegenomen. Er was gewoon teveel uitgegeven. Ook grote 
bedragen waar Bhagwan om gevraagd had. Een makkie om dat 
bij Sheela op haar bordje te leggen. Bewuste misleiding? Crazy 
wisdom? Ook andere spirituele Meesters hadden daar wel eens 
last van gehad. Maar op dit moment deed het er even niet toe. 
Het was duidelijk: er drukten gewoon enorme schulden op 
Rajneeshpuram. Hoe daar mee om te gaan? We waren altijd uit 
de schulden gekomen en dat zou deze keer ook weer lukken. 
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Iets anders. De top was corrupt geweest. Okay. Maar we hadden 
er van geleerd en er had nu een zuivering plaatsgevonden. Nu 
even gewoon praktisch zijn. Kijken wat er hier en nu gedaan kan 
worden. Verder niet zeuren….Na een paar dagen, misschien een 
week, was de rust en de dynamiek teruggekeerd en leek het er 
op dat we op een nieuwe manier het project van Rajneeshpuram 
konden doorzetten.  
  

 
Summer Festival. 

 
Maar misschien gunde de maatschappij ons dat niet. Er kwam 
een cordon van de ‘Green Barets’, een speciale eenheid van het 
Amerikaanse leger, om Rajneeshpuram liggen. We konden er 
nauwelijks meer uit en het was moeilijk om er in te komen. Wat 
was men met ons van plan? We waren nu pas echt in de 
gevarenzone aangeland.  
 
Bhagwan reageerde soepel en ontspannen. Hij stelde Ma Prem 
Hasya aan als zijn nieuwe secretaresse en die creëerde een 
andere sfeer. Er werden pogingen ondernomen om de relaties 
met de omwonenden te normaliseren door huizen in Antelope 
terug te verkopen aan de oorspronkelijke bewoners en het 
dorpje, dat inmiddels City of Rajneesh was gedoopt, weer de 
oude naam te geven. Het gehate Rajneeshisme werd afgeschaft 
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zodat hiermee mogelijk voorkomen kon worden dat 
Rajneeshpuram ongrondwettig werd verklaard.  
 
Ook werden de daarmee samenhangende rituelen afgeschaft. En 
Bhagwan zei op een gegeven moment ook dat oranje kleding en 
het dragen van een mala niet meer verplicht waren. Voor 
sommigen was dat een schok, anderen waren er erg blij mee. 
Het zou hen veel gemakkelijker mogelijkheden bieden weer 
‘normaal’ in de maatschappij terug te keren.  
 

 
Leaving Rajneeshpuram, autumn 1985. 

 
Toen Bhagwan dat merkte reageerde hij op een gegeven 
moment bedroefd. Het is een van de weinige keren dat ik zag 
dat iets hem pijn deed. Hij vertelde toen dat hij al deze devices 
had gegeven om een Boeddhaveld te creëren waarin de nieuwe 
mens geboren zou kunnen worden. Nu dat niet meer 
gewaardeerd werd, kon het ook niet meer functioneren zoals hij 
dat bedoeld had. Dat was een hard gelag, maar Bhagwan kwam 
er niet meer op terug.   
 
Ma Prem Hasya ging, op verzoek van Bhagwan, verder met 
openingen zoeken in een vijandige omgeving. De FBI, The 
Federal Bureau of Investigations,  werd uitgenodigd om zelf 
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poolshoogte te komen nemen. Ook de ATF. Misschien ging men 
hiermee te ver, want zij hadden klaarblijkelijk niet alleen de 
opdracht om uit te zoeken wat er gaande was, maar ook om 
zaken te creëren die verdacht zouden kunnen zijn. Daar was ik 
zelf een keer getuige van.  
 

 
North Carolina USA, Bhagwan leaving handcuffed the airplane, autumn 1985.   

 
Hasya had me gevraagd van de greenhouses naar het  
persbureau te komen om daar te werken. De boodschap van 
Bhagwan was om de journalisten van grote bladen, zoals Der 
Spiegel of  Bild bezig te houden, zodat ze niet zouden 
vertrekken. ‘Morgen gebeurt er nog iets bijzonders,’ zeiden we 
dan. En dat gebeurde ook.  
 
Op een gegeven dag kwam de ATF met de mededeling dat 
iemand hen getipt had dat er bij het Krishnamurti Meer, dat 
ontstaan was door de aanleg van een stuwdam, verboden wapens 
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zouden liggen. De aanwezige journalisten sprongen 
onmiddellijk in de wagen van de ATF en… vonden de verboden 
wapens in de wagen zelf.  Twee dagen later gebeurde ook iets 
dergelijks met een valse beschuldiging van verboden drugs.  
 
Terugkijkend moet ik zeggen dat de aanwezige journalisten van 
de wereldpers ons een geweldige bescherming hebben gegeven. 
Niets ontging hen en daar konden wij dankbaar gebruik van 
maken. Een geniaal inzicht van Bhagwan.   
 
Maar het bleek niet genoeg. De FBI ontdekte 
afluisterapparatuur, iets wat in die dagen in Amerika verboden 
was. Ook ontdekte ze documenten die het vermoeden van 
immigratiefraude bevestigden. Daarmee leek het lot van 
Bhagwan bezegeld.  
 
Op 27 oktober besloot men tot zijn arrestatie over te gaan. 
Bhagwan zei toen dat hij zelf naar Portland wilde komen om 
zich aan te geven, maar dat vond de FBI niet goed. Men wilde 
Bhagwan zelf in Rajneeshpuram komen ophalen. Het was 
duidelijk. Dat zou tot bloedvergieten kunnen leiden. Later, in 
1993, zou in Waco (Texas) een dergelijk drama plaatsvinden 
toen de FBI met groot materieel David Koresh, de leider van de 
Branch Davidians, kwam arresteren op verdenking van 
sektarisme en verboden wapenbezit. Het werd een vuurgevecht 
waarbij de alle bijna tachtig leden omkwamen. De FBI heeft 
altijd gezegd dat het vuur op deze leden van binnenuit is 
geopend, maar de rechter heeft anders uitgewezen.  
 
Iets dergelijks hing ons ook boven het hoofd. Amerika is 
Amerika. Op dat moment heeft Bhagwan een eigen beslissing 
genomen en vertrok onverwacht in de avond ervoor met een 
vliegtuig, samen met enkele vertrouwelingen waaronder Vivek, 
Amrito en Hasya. We werden hierover midden in de nacht 
geïnformeerd door Swami Prem Niren, de advocaat van 
Rajneeshpuram. Hij was heel geëmotioneerd, omdat hij zei dat 
dit vertrek door de rechtbank zou worden uitgelegd als 
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weigering mee te werken aan een justitioneel onderzoek. Een 
vlucht waarop grote straffen stonden.  Hij was niet geïnformeerd 
over deze vlucht, want anders had hij het ten stelligste ontraden. 
Hij had ook onmiddellijk radiocontact gezocht met het vliegtuig, 
maar het bleek dat de FBI alle contactmogelijkheden al had 
afgesneden.  
 

 
Bhagwan gives an interview from the jail. 

 
De volgende morgen – bijna niemand had die nacht geslapen – 
hoorden wij het nieuws: Bhagwan was met zijn vertrouwelingen 
gearresteerd in North Carolina waar hij onderdak had willen 
zoeken bij vrienden van Hasya.  
 
Dat was een pijnlijk, bijna niet voor te stellen bericht dat maar 
langzaam tot ons doordrong. Wat was er met Bhagwan gebeurd? 
Gevangen genomen? Niet voor te stellen. Plotseling was het 
alsof we op een ziedende zee overboord geslagen waren en ieder 
voor zich moest zien levend land te bereiken.  
We probeerden het nieuws zo nauwkeurig mogelijk te volgen, 
elke stap. De advocaten gaven daarbij nog enige hoop. Zij 
legden uit dat arrestatie van alle kanten rammelde, want er was 
geen arrestatiebevel overhandigd. De misdaad die hem toen ten 
laste werd gelegd was dat dit een tussenstop was op  weg naar 
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de Bahama’s. Op de vlucht dus voor justitie. Maar ook dat was 
een niet bewezen beschuldiging.  
 
In die tijd leefde ik dicht bij Dorith. We hadden aan weinig 
woorden genoeg. We leefden als schuwe vogeltjes, niet wetend 
wat ons boven het hoofd hing. Maar we hadden geleerd daar 
goed mee om te gaan, meditatief. Je niet op hol laten brengen 
door je mind. Gewoon naar de feiten kijken en die zo helder 
mogelijk interpreteren. Het probleem was nu alleen dat we 
nauwelijks over feiten beschikten. Bhagwan leek verdwenen, 
ook voor de journalisten. Er waren te veel rookwolken die het 
zich belemmerden en we wisten niet of er misschien op ons 
geschoten zou worden. Toch was er geen paniek. We wisten dat 
we in dramatische omstandigheden verkeerden, maar daar 
konden wij ook kracht uit putten.  
 
Pas later hoorden we wat er gebeurd was. Toen werd ons ook 
duidelijk dat er achter de schermen krachten bezig waren die 
deze Indiase Meester de mond hadden wilden snoeren. Bhagwan  
zou in enkele uren kunnen worden teruggevlogen naar Portland, 
maar dat gebeurde niet. Hij werd eerst zeven dagen in hechtenis 
gehouden, waarna hij in een geblindeerde auto vijf dagen lang 
door Amerika werd rondgereden. Niemand wist meer waar hij 
was, maar uit later onderzoek is gebleken dat hij o.a. in de 
gevangenis van Oklahoma onder een valse naam, David 
Washington, is ingeschreven. Daar is hij waarschijnlijk met het 
zware metaal thallium vergiftigd. 
 
Toen dit gebeurd was kwam hij in Portland aan en werd 
beschuldigd van schending van de immigratiewetten. In overleg 
met zijn advocaten stemde hij toen in met een schikking en werd 
veroordeeld op 2 van de 35 tenlasteleggingen. Hij kreeg tien jaar 
voorwaardelijke gevangenisstraf, een geldboete van 400.000 
dollar en werd het land uitgewezen. 
 
De veroordelingen  betekenden het einde van Rajneeshpuram. 
Zonder Bhagwan geen commune in Oregon. We maakten het 
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werk af dat nog gedaan moest worden en vertrokken, de een na 
de ander, naar het eigen thuisland. 
 
In november 1985 vertrokken Dorith en ik ook naar Amsterdam. 
Het avontuur leek nog lang niet afgelopen.  
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DE  PLASTIC  REIGER 
Een nieuwe start in een warm en open sociaal netwerk 

 
Onze terugkomst in Amsterdam was niet moeilijk. Al had 
Bhagwan dan gezegd dat er geen Boeddhaveld meer was, er was 
in ieder geval een warm en open sociaal netwerk van vrienden 
en vriendinnen. En we konden ook terecht in de grote commune 
in Amsterdam, de Stad Rajneesh, die een goed nieuwe 
onderkomen had gevonden op het Cornelis Troostplein. Dat was 
een prima vangnet. Een goede buffer ook om de eerste 
financiële problemen te kunnen bespreken en kruiwagens die 
ons verder konden helpen. En we vonden er ook een klankbord 
waar we onze verhalen kwijt konden.  
 
Ofschoon …. Bij het vertellen van gebeurtenissen in 
Rajneeshpuram kregen we soms het gevoel dat de hobbits Frodo 
en Sam moeten hebben gehad, toen zij van de Doemberg 
thuiskwamen in de gerieflijke Gouw. In De Gouw was het leven 
anders verlopen en de verhalen van de Doemberg leken al snel 
erg fantastisch. Mooi om naar te luisteren, maar het leven moest 
verder gaan. En dat deed het ook. 
 
Ofschoon de commune nu een totaal andere sfeer ademde – veel 
meer ontspannen en vol plezier en vrijheid – besloten Dorith en 
ik toch op een eigen plekje te gaan wonen. Dorith had nog een 
huis vlakbij de commune en wat mezelf betreft: ik had in mijn 
leven tot dan toe zo lang in kloosters en communes geleefd, dat 
ik nu wel eens een nieuwe ervaring wilde en graag eens met een 
geliefde op een flatje wilde wonen. Dat kon snel gerealiseerd 
worden en zo trokken we al spoedig samen in op Doddendaal in 
Buitenveldert. 
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Wel ging ik iedere dag naar de commune en kreeg al spoedig 
een job bij de Nederlandse Rajneesh Times. Daar kregen we ook 
voortdurend informatie over de tocht die Bhagwan aan het 
maken was. Het zag er naar uit dat het heel moeilijk zou zijn 
zich ergens te vestigen omdat hij door Amerika tot  persona non 
grata was verklaard. Overal waar hij kwam kon hij maar voor 
korte tijd blijven. Hij werd al snel weer weggestuurd. Van een 
paar landen begreep ik dat er, onmiddellijk na zijn  aankomst, 
officials kwamen uit Amerika die op regeringsniveau aangaven 
dat dit tegen de wens van Amerika was.  
 
Uit inside informatie hoorde ik dat onmiddellijk na de aankomst 
van Bhagwan officials van de USA in Kathamandu ook waren 
aangekomen met de mededeling: als dit land Bhagwan ontvangt 
dan stopt Amerika met alle ondersteuning van de ziekenhuizen. 
Bhagwan kreeg toen het verzoek van de regering te vertrekken.  
 
Op een gegeven moment zag ik echter ook de andere kant van 
de medaille. Bhagwan was niet alleen het slachtoffer van een 
repressieve regering, hij speelde dit spel ook totaal mee. Dat 
ontdekten we toen Hasya het verzoek deed voor een visum voor 
Nederland. Ik hoorde dat er een vergadering was geweest op het 
ministerie van Justitie, waar ook vertegenwoordigers van de 
Humaniversity (vroeger Grada Rajneesh) waren. Daar zou 
Bhagwan kunnen resideren, maar dan moesten we zelf voor de 
veiligheid van hem zorgen. Daar kon het ministerie geen 
verantwoording voor nemen. Okay, dan kon Bhagwan dus 
komen? Ja, maar alleen als  hij het zelf aanvroeg. De persoon 
die wil komen moet zelf de aanvraag voor een visum indienen. 
Dit bericht gaven we door aan Ma Prem Hasya. Bhagwan kon 
officieel naar Nederland komen! Maar een paar dagen laten 
hoorden wij tot onze ontsteltenis het antwoord. Hasya had met 
Bhagwan gesproken en die had gezegd: zelf vraag ik geen visum 
aan, ook niet voor Nederland.  
 
Dit feest ging dus niet door. En Hasya moest weer andere landen 
proberen. Uiteindelijk, medio 1986, beëindigde Bhagwan deze 
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frustrerende wereldreis en vestigde zich eerst in Bombay en 
later, begin 1987, in Poona.  
 
Ondertussen kwamen er ook andere berichten binnen. Sheela 
werd schuldig bevonden aan immigratiefraude, 
afluisterpraktijken, massavergiftiging en poging tot moord. Ze 
werd in Duitsland gearresteerd en aan de VS uitgeleverd, waar 
ze een deel van haar straf moest uitzitten. Het deed me pijn dit te 
moeten horen, maar ik sloot er mijn ogen ook niet voor. Het 
leven was een voortdurende poging om de werkelijkheid tot me 
door te laten dringen, zoals die was, in liefde, zonder oordeel.   
 

 
‘De Stad Rajneesh’  in a former Dutch jail, Havenstraat, Amsterdam. 

 
Maar op een gegeven moment kreeg ik het daar heel moeilijk 
mee. In 1986 kwam er een boek uit van Shivamurti, de vroegere 
bodyguard van Bhagwan die in 1983 Rajneeshpuram verlaten 
had. De titel was: ‘Bhagwan, the God that failed.’ Het kwam 
binnen bij de Nederlandse Rajneesh Times en ik begon te lezen 
om er een recensie over te schrijven. Ik herinner me het dubbele 
gevoel dat ik ervan kreeg.  
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Aan de ene kant maakte het me duidelijk dat Bhagwan 
inderdaad veel meer wist en in handen had, dan hij in zijn 
lezingen na Sheela’s vertrek had laten blijken. Dat klopte dus. 
Maar er kwam in dit boek nog meer naar buiten over de persoon 
Shree Rajneesh, waarvan ik in de jaren in Poona en 
Rajneeshpuram alleen maar af en toe vermoedens had. En dat 
dan ook beschouwde als projecties van mezelf.  
 
Maar Shivamurti had dicht bij Bhagwan  geleefd en had ook de 
schaduwzijden van zijn persoon meegemaakt: zijn 
onberekenbaarheid, gelijkhebberigheid en egocentrisme. 
Bhagwan was in de ogen van Shivamurti ook iemand die 
halsstarrig was, megalomaan en iemand die mensen – ook als ze 
loyaal aan hem waren -- zo maar in de steek kon laten. Het 
verbaasde me niet, shockeerde me ook niet. Bhagwan was een 
mens en Shivanmurti ging daarop alleen focussen.  
 
Maar hoorde Shiva dat lied nog? Waar ik me nu over verbaasde 
was over de eenzijdigheid van Shiva. Hij was nu totaal 
geobsedeerd geraakt door die tralies, omdat hij die nooit had 
willen zien. Hij had Bhagwan nooit als mens willen zien, en was 
er nu zo door geshockeerd 
dat hij niets anders meer hoorde of zag. Shivamurti, nu Hugh 
Milne, had een vergissing gemaakt door Bhagwan tot God op te 
hemelen. Als je Bhagwan zo ziet, faalt hij natuurlijk. Dan valt 
hij van het voetstuk dat je zelf voor hem gemaakt hebt. En 
iedere would-be psycholoog kan dan zijn eigen labels er op 
plakken.  
 
Het maakte mij ook duidelijk hoe ik het zelf zag. Het werd 
helderder. Mij ging het om Bhagwan Shree Rajneesh, om 
Rajneesh die tijdens zijn leven een ‘Bhagwan’, een ‘Gezegende’ 
was geworden. Zoals Jezus tijdens zijn leven een Christus 
(Gezalfde) werd en Siddharta Gautama een Boeddha 
(Ontwaakte). Dat ze Jezus zijn menselijkheid hadden  
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ontnomen en tot Eniggeboren Zoon van God hadden 
omgetoverd, was de grote vergissing van de dogmatiek. Die 
vergissing moesten we nu ook niet meer maken.   
 
In deze geest wilde ik een recensie schrijven voor de 
Nederlandse Rajneesh Times en lichtte  daarover Ma Prem 
Hasya in. Maar Hasya zei dat ze het boek van Shiva kende en er 
al met Bhagwan over had gesproken. Die had gezegd dat het 
beter was aan het boek van Hugh Milne helemaal geen energie 
te besteden. Dat zou er alleen maar extra aandacht aan geven en 
dat was helemaal niet nodig. Dat argument kon ik begrijpen en 
daarom legde ik de recensie in de bureaula.  
 
Maar omdat ik het weg moest stoppen, bleef het me 
achtervolgen en bezig houden. De twijfel aan Bhagwan als een 
Meester die ons nog kon gidsen kwam telkens opnieuw op. Was 
hij wel een echte Meester? Of was alles image, buitenkant, 
speelde hij alleen maar die rol terwijl er binnen in hem niets van 
echt Meesterschap was te vinden?  Het waren vragen die me 
nachtmerries veroorzaakten.  
 
Toen gebeurde er iets dat me duidelijkheid gaf. Daarvoor moet 
ik kort iets vertellen over een nieuwe situatie waarin we in 1986 
terecht gekomen waren. Met een paar sannyasins hadden wij 
naast elkaar een aantal volkstuintjes gekocht op Amstelglorie, 
een groot volkstuinencomplex  aan de Amstel. In onze tuin 
hadden Dorith en ik een kleine visvijver aangelegd en hadden 
er, omdat we bang waren dat overvliegende reigers de vissen 
zouden  oppeuzelen, een plastic reiger bij gezet. Dat werkte. De 
vissen bleken veilig.  
 
Op een nacht droomde ik dat ik bij de vijver stond en dat 
Bhagwan onverwacht aan de andere kant van de vijver stond. 
Hij wees naar de reiger. Ik keek, maar zag niets bijzonders. 
Toen wees hij opnieuw, maar ik kon niets bijzonders ontdekken 
en ik vroeg hem wat er aan de hand was. Hij wees toen een 
derde keer en zei: ‘Kijk dan, een plastic reiger werkt ook.’ 
Rustig, zoals hij altijd sprak. Maar opnieuw was het een bom. 
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Luid lachend werd ik wakker en vertelde Dorith mijn droom. Ze 
kende mijn problemen en we begrepen het onmiddellijk. Hier 
werd duidelijk gemaakt dat het helemaal aan mij lag of ik 
Bhagwan als Meester beschouwde of niet. Ook al was hij  
misschien een pseudo-meester, een ‘plastic reiger’, als ik hem 
vertrouwde als een echte Meester, dan was hij het ook voor mij. 
Het ging om vertrouwen. Niets kon bewezen worden. Zo gaat 
het ook in de liefde, zeiden Dorith en ik tegen elkaar. Als je wilt 
dat je partner je bewijst dat hij of zij echt van je houdt, ben je 
verloren. Die bewijzen zijn nooit te leveren.   
 
Die droom maakte veel helder en de volgende dagen was ik 
alleen nog benieuwd of er nog meer tekenen zouden komen die 
helderheid gaven over de situatie. Ik zat nog met een grote 
vraag. Het was me immers ondertussen wel duidelijk geworden 
dat Bhagwan ook de duistere kanten van mensen gebruikte om 
zijn plannen uit te voeren. Maar leek het soms ook niet of er in 
hem een demon huisde? En kan die een Meester van Licht 
beschadigen of zelfs overmeesteren? Of brengt Verlichting je, 
zoals Goethe het eens treffend zei, ‘Jenseits von Gut und Böse’?  
Is er voor zo iemand dan geen verschil meer tussen goed en 
kwaad? Mijn hele christelijke opvoeding had ik het anders 
gehoord en dat kwam hier tegen in opstand.  
 
Het antwoord kwam een paar dagen later. Een bevriende 
sannyasin belde me op om te zeggen dat ze een tekst van 
Bhagwan had gevonden waarvan ze voelde dat ze die aan mij 
moest toesturen. Of ik mijn nieuwe adres wilde geven. Ik vroeg 
haar de tekst aan de telefoon voor te lezen en zij zei, dat de tekst 
behoorlijk explosief kon uitpakken. Voor mij was dat op dat 
moment al geen probleem meer. Ik voelde dat er een sluier zou 
worden weggetrokken. 
 
Wat zij voorlas was een brief die Bhagwan eens aan een 
bevriende Indiër geschreven had. Het was een van Bhagwans 
eerste brieven en hij werd voorgelezen uit de bundel ‘A Cup of 
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Tea’. Het was brief 54. De ritmische, explosieve tekst herinner 
ik me nog als de dag van gisteren. Bhagwan schreef::  
 
 
 
 

Love, 
I am one with all things – 

in beauty, 
in ugliness, 

for whatever is – 
there I am. 

 
Not only in virtue 

but in sin too I am a partner, 
 

and not only heaven 
but hell too is mine. 

 
Buddha, Jesus, Lao Tzu – 
it is easy to be their heir, 

but Genghis, Taimur and Hitler? 
They are also within me. 

 
No, not half – I am the whole of mankind! 

Whatsoever is man’s is mine – 
flowers and thorns,  

darkness as well as light, 
and if nectar is mine, whose is poison? 

Nectar and poison – both are mine. 
 

Whoever experiences this, 
I call religious, 

for only the anguish of such experience 
can revolutionize life on earth. 
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De tekst sloeg in als een bom. Het was duidelijk. Bhagwan had 
zich ook omgeven met duistere krachten, met mensen waarvan 
hij de donkere kanten gebruikte om zijn plan te volvoeren. Hij 
was niet bang geweest voor zogenaamde zonden, gif en 
doornen. Met volle  
bewustzijn was hij er in gegaan en had ook anderen daarin 
meegetrokken. Bewustzijn is altijd sterker voor een echte 
tantricus. 
 
Dat was het eerste wat me te binnen schoot. Maar er gebeurde 
veel meer. Er explodeerde iets in mij: de scherpe scheiding 
tussen goed en kwaad, mooi en lelijk, waar en onwaar. De muur 
die ik altijd nog in mijn onbewuste overeind hield, stortte in. 
Was er nog onversneden kwaad? Was iets of iemand nog puur 
goedheid? Of was de werkelijkheid nog op te delen in door 
mensen bedachte contrasten?   
 
Er was een ‘IK’ dat overal in aanwezig was en alles samenhield. 
Dat was natuurlijk niet de persoon Shree Rajneesh, dat was het 
onzegbare, het vormloze, het goddelijke  waar hij altijd naar 
verwees. Had Jezus ook niet gezegd: ‘Ik ben het al, en het al 
komt uit mij en het al komt tot mij’. En ook eens ‘Kloof een stuk 
hout en ik ben daar; licht een steen op en je zult me daar 
vinden.’ Dat had ik ooit gelezen in het Evangelie van Thomas, 
maar was nooit echt tot me doorgedrongen. Nu drong het als 
explosief materiaal in me door.  
 
Ontspannen en in het momenten blijven als Jezus in de buurt is? 
Geen punt. Maar rustig en ontspannen blijven met Hitler in de 
buurt? Dat was andere koek. En met Bhagwan in de buurt? 
Waarom zou je daar alleen lieve vrede verwachten?  Dat was 
brave christelijke praat of New Age onzin. Lieve vrede roept 
ook zijn tegendelen op. Dat had ik ook al in mezelf ontdekt. Het 
leven kent alle aspecten, ook duistere, harde en wrede. Maar in 
alles is het ENE aanwezig. Alles is zo één organisch geheel. Dat 
zien is echte religiositeit.  
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In de dagen erna kreeg deze tekst van Bhagwan langzaam vorm 
in  mijn leven. Er kwamen nieuwe vragen. Wat voor waarde 
hadden maatschappelijk geaccepteerde tegenstellingen tussen 
goed en kwaad nog? Kon de werkelijkheid zo opgesplitst 
worden? In een braaf mens konden  toch  ook onverwacht 
slechte bedoelingen opduiken. En  uit een onverwachte hoek 
kon plotseling iets moois en goeds tevoorschijn komen. Was in 
ieder niet het goede en slechte aanwezig? En lag het niet vaak 
aan een situatie wat de boventoon zou voeren?  
 
Mijn leven ging als een snelle film aan mij voorbij  en ik zag 
hoe waar deze observatie van Bhagwan was. Dat maakte ook 
een sterke lichtbron in mij wakker. Het besef drong door: het 
goddelijke is voortaan overal te vinden, ook in de donkerste 
plaatsen. Niets is uitgesloten. In werkelijkheid is alles dit 
onnoembare bewustzijn, dit onbeschrijflijke licht. Alles wat er 
gebeurt krijgt ruimte in dit licht. ‘Mijn vader laat zijn zon 
schijnen over goeden en kwaden,’ had Jezus eens gezegd. Het 
was voor het eerst dat de betekenis hiervan tot me doordrong.  
 
Alles gebeurt in het licht en dat schijnt zonder te oordelen of te 
veroordelen. Dat zie je als je in het moment leeft en je normale 
denken even op een zijspoor zet. Dan zie je alles zonder filter en 
is alles, elk ding, plant, dier, mens  gewoon  AANWEZIG. Dan 
is het zoals het is. Dan kun je ook houden van alles wat IS, het 
mag er zijn zoals het is.  
 

 
 
 

DE  STAD  RAJNEESH 
Meditation in the marketplace 

 
In de jaren 1985/86 volgden wij met spanning hoe de wereld op 
Bhagwan reageerde. Dat ging snel, want Bhagwan bezocht veel 
landen en soms merkten wij in de Nederlandse Rajneesh Times, 
waar ik toen werkte, dat een artikel dat juist geschreven was, al 
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weer outdated was op het moment van verschijnen. Maar de 
rode draad bleef dezelfde. Overal werd hij op last van Amerika 
het land uitgezet. De Reagan Administration liet hem nergens 
met rust.  
 
Bhagwans eerste bezoek was aan Kathmandu, de hoofdstad van 
Nepal, waar hij in zijn intrek nam in het luxe Hotel Soaltee 
Oberoi. Van daar uit begon hij als vanouds zijn dagelijks 
lezingen te geven, maar moest helaas het land verlaten op last 
van de Amerikaanse regering. In maart 1986 vertrok hij naar 
Griekenland. 
 

 
The signature of Bhagwan Shree Rajneesh. 

 
Maar ook daar was zijn verblijf maar kort. Na 18 dagen moest 
hij vertrekken en ook hier waren het weer de VS in 
samenwerking met de Griekse kerk en politici die hem het land 
uitwezen. Er werd toen in 17 andere landen (waaronder 
Nederland) gepoogd een onderdak voor Bhagwan  te vinden, 
maar zonder resultaat. Typerend was zijn verblijf in Uruguay in 
juni 1986. De president Sanguinette gaf hem vanaf het begin een 
permanent visum, maar kreeg een paar dagen later een 
telefoontje uit Washington D.C. met de mededeling dat, als hij 
hierbij bleef, Uruguay onmiddellijk de 6 miljard schuld die het 
aan Amerika had moest terugbetalen. Sanguinette trok daarna 
het permanent visum in.  
 
Toen ik hier eens met Ma Prem Hasya over sprak en haar vroeg 
hoe Bhagwan hierop reageerde, zei zij: ‘Bhagwan wilde overal 
weer gaan spreken. In Griekenland deed hij dat in het openbaar 
en riep oude herinneringen op aan Socrates die de gifbeker 
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moest drinken omdat hij de jeugd zou bederven met zijn vragen. 
Gedeelten van die speech werden overal in de media afgedrukt.’ 
 
‘En toen wij in Portugal overhaast moesten vertrekken en met 
een groot politie cordon naar het vliegtuig werden begeleid en ik 
overal moest uitkijken of er niet iets fout ging, begon hij in de  
auto naast mij een verhaal over iets wat hij juist gezien had. Hij 
wilde de diepte ervan aan mij uitleggen, maar ik had al mijn 
aandacht nodig voor wat er op straat gebeurde en zei: 
‘Bhagwan, nu even niet. Er is teveel gevaar.’ Waarop Bhagwan 
zei: ‘Een licht kan niet verborgen worden, maar moet schijnen. 
Overal.’ Zo zag Bhagwan zichzelf functioneren.’ 
 
In juli 1986 kwam Bhagwan eindelijk in zijn thuisland, India, 
aan. Daar verbleef hij eerst in Bombay (nu Mumbai) en kwam in 
januari 1987 aan in zijn vroegere ashram in Poona, die nu 
herdoopt werd tot Rajneeshdham. Hier begon hij, na zijn 
avondlezingen,  persoonlijk meditaties te leiden. En 
introduceerde ook een nieuwe meditatie: The Mystic Rose.  
 
Driemaal ben ik nog in Rajneeshdham geweest. De eerste maal, 
begin 1987, was heel pittig.  
 
Iets zat me erg dwars. De Nederlandse Rajneesh Times, waar ik 
toen werkte, was toen grotendeels een vertaling van de 
Engelstalige Rajneesh Times die in Poona werd uitgegeven. 
Prima werk, en veel meer ontspannen als in ‘the good old days’. 
Maar er kwamen mij op een gegeven moment artikelen onder 
ogen die ik niet wilde vertalen. Artikelen over bekende vroegere 
therapeuten die de volle laag kregen. Over Teertha, Santosh, 
Ragen en andere therapeuten werden dingen verteld die hun 
goede naam kapot maakten en ook  vol leugens stonden. 
 
Hierover belde ik naar Ma Prem Hasya op en, omdat er ook nog 
andere dingen te regelen waren voor de Rajneesh Times, stelde 
zij voor dat ik zelf naar Rajneeshdham kwam. Daar aangekomen 
was de eerste die ik ontmoette Wajid, een van de redactieleden. 
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Maar hij wilde niet antwoorden. Ik moest alles maar aan Hasya 
vragen.  Toen ik daar ’s middags een gesprek mee had, vertelde 
zij iets dat me totaal verraste. Deze teksten kwamen van ‘the  
 
Source’ zei zij, en knikte daarbij in de richting van het huis van 
Bhagwan. Maar ook de redactie had er veel moeite mee en 
vroeg Bhagwan of die teksten niet een beetje milder konden. De 
teksten kwamen een paar uur later terug en ze waren alleen maar 
erger geworden. 
 
Ik was woedend en zei dat, al kwamen de teksten van God zelf, 
ik ze niet wilde vertalen. Dat was, en ik herinner me dat woord 
nog goed, ‘yellow journalism’, ‘riooljournalistiek’ en of zij dat 
maar aan Bhagwan wilde vertellen. Ik herinner me nog hoe  
Hasya mij stomverbaasd aankeek, en me vroeg of ik het zo ook 
bedoelde. ‘Yes,’ zei ik. ‘Tell him.’ 
 
De twee dagen daarna deed ik bijna in mijn broek van angst. 
Wat had ik gedaan? Zo tegen mijn Meester tekeer gaan? 
Misschien had hij er wel redenen voor die ik niet begreep. Nou, 
dat zou ik dan wel horen, zei ik tegen mezelf. Of misschien niet, 
bedacht ik toen plotseling. Om zoiets kun je toch gemakkelijk 
de ashram worden uitgestuurd. Dit is toch geen stijl. Bhagwan 
hoeft dit toch niet te pikken, zo’n duidelijk ‘nee’ tegen een 
device van hem.  
 
Twee dagen later werd ik bij Hasya geroepen. Zij leek heel 
ontspannen toen ik binnenkwam en toen ik was gaan zitten zei 
zij meteen: ‘This is the message of Bhagwan: no need to do the 
Rajneesh Times anymore.’ ‘Great. What a relief,’ zei ik uit de 
grond van mijn hart. Bhagwan had kennelijk begrepen dat ik 
hier echt veel moeite mee had en wilde me er niet meer mee 
lastig vallen. Dat karweitje moesten anderen dan maar 
opknappen. Ik niet. Prima.  
 
Maar Hasya bleef mij vriendelijk aan zitten kijken. Er kwam 
nog iets. Wat? Zou ik nu te horen krijgen dat ik ook nooit meer 
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in Rajneeshdham zou kunnen komen? De boodschap van Hasya 
was opnieuw een totale verrassing. Ze zei heel rustig: ‘Bhagwan 
likes you to help his people in his commune in Amsterdam or to 
start with the World Academy. It is up to you what you like to 
do.’  Wat? Tranen sprongen uit mijn ogen. Bhagwan  
accepteerde mijn weerstand tegen de job die hij me eerst had 
gegeven. Hij respecteerde mijn ‘nee’. Hij vroeg me zelfs om 
verder te gaan en zijn mensen te helpen. Hij vertrouwde mij. Dat 
was dus zijn boodschap. De rest was van geen belang meer.  
 

 
World Tour: Bhagwan in Kathmandu, Nepal. 

 
Hasya drong er bij mij op aan dat ik snel zou beslissen. Ik vroeg 
haar wat Bhagwan bedoelde met ‘to help his people in the 
commune’. Zij zei dat het goed was als ik daar de coördinatie 
van op me zou nemen. Toen ik zei dat de commune bijna failliet 
was vanwege de onterechte, torenhoge huur die de sannyasins 
moesten betalen, zei ze dat ze dat wist. En wat was de ‘World  
Academy’? Hasya legde me uit dat het de bedoeling was in elk 
land een ‘World Academy for Creative Science, Art and  
Consciousness’ op te richten. Daar zouden bekende 
wetenschappers, artiesten of religieuze leiders zitting in moeten  
hebben die Bhagwan zouden willen verdedigen als hij weer in 
de problemen zou komen. 



 184 

Ik begreep het en zei dat ik even een uurtje wilde nadenken. Zelf 
ging mijn hart uit naar de commune, maar misschien wist ik ook 
iemand voor de World Academy. Ik had even een paar uurtjes 
nodig. Ik ging op zoek naar Ma Chinmayo, een sannyasin van  
 

 
Morning discourse: Crete. 

 
Russische afkomst die getrouwd was in Nederland met Nandan, 
van wie ik vermoedde dat hij erg geschikt was voor de World 
Academy. Na een kwartier had ik haar al gevonden en legde ik 
de situatie uit. Zij beloofde onmiddellijk naar Nandan te bellen 
en me dan zijn antwoord door te geven. Nandan reageerde 
positief en ik kon met die boodschap terug naar Hasya. 
 
Die was blij met Nandan en we konden samen praten over De 
Stad Rajneesh. Ik vertelde haar dat ik niet geschikt was om daar 
een hiërarchisch systeem op te zetten. Daar had ik teveel 
schaduwkanten van gezien. Zij was het er helemaal mee eens.  
 
Een goed democratisch systeem waarin ieder kon participeren, 
zou een heel goede mogelijkheid zijn. Ook zei ik dat er maar 
afgewacht moest worden of ik als coördinator geaccepteerd zou 
worden. Daar had ze ook alle begrip voor. En ik zou er zelf niet 
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wonen. Ik had een huis vlakbij en wilde graag bij Dorith blijven 
wonen. Wel zou ik iedere dag in de commune beschikbaar zijn. 
Ook dat vond ze een goed idee.  
 
Toen ik haar vertelde hoe happy ik hiermee was omdat nu 
duidelijk was geworden dat het systeem, de sfeer en de cultuur 
van onderling communiceren totaal veranderd waren, 
accepteerde ze dat graag. ‘But,’ zei ze toen vriendelijk, ‘It  
 

 
World Tour: Discourse in Kulu Manali, India. 

 
doesn’t make any difference for this wish of Bhagwan: that the 
commune doesn’t go bankrupt as long as he is alive.’ Even was 
ik verbaasd. Maar toen voelde ik een kracht in me opkomen die 
hiertoe in staat was. En ik zei: ‘If this is a wish of Bhagwan, it 
will happen.’   
 
En zo is het ook gebeurd. Vlak na 19 januari 1990, de 
‘mahaparanirvana’ van Bhagwan Shree Rajneesh, vertrokken 
een groot aantal sannyasins en werd de commune failliet 
verklaard. In de maanden daarna kon ik bijdragen aan een goede 
afwikkeling van de zaak. Een half jaar later kon de zaak worden 
gesloten.  
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Maar zover was het nog lang niet toen ik begin 1987 in De Stad 
Rajneesh aankwam. Dorith, die niet meegegaan was naar 
Rajneeshdham, was even verbaasd maar vond het een goed idee. 
Ze vond wel dat het tijd werd dat ik er nu ook een vergoeding 
voor kreeg. Dat zou ik doorgeven. Al snel werd ik coördinator, 
en kreeg er zelfs een kleine vergoeding voor.   
 
Ondertussen bruiste het sannyas leven overal in Europa. Er werd 
in Italië het initiatief genomen om een politieke ‘internationale 
sannyasin partij’ op te richten en – hoewel het bij veel 
sannyasins op grote weerstand stuitte -- het initiatief sloeg toch 
bij enkele sannyasins aan. Het zou ons helpen het principe van 
‘meditation in the marketplace’ nu eens echt in praktijk te 
brengen. Maar dit initiatief kwam niet echt van de grond. 
 
Een ander initiatief was om een nationale zender op te richten, 
aanvankelijk ‘Rajneesh Omroep Stichting’(ROS) genaamd, 
maar al spoedig werd die omgedoopt in een naam die de  
taalgevoelige Swami Satyamo verzon: ‘Zender Osho Nederland’ 
(ZON). Dat gebeurde begin 1989  toen Bhagwan  Shree 
Rajneesh deze naam niet meer wenste te gebruiken en hem liet 
vervangen door Osho.  Helaas stuitte ook de ZON op teveel 
praktische bezwaren. De procedure van de aanvraag voor de 
zendtijd werd gevoerd tot en met de Raad van State, die 
uiteindelijk de zendvergunning weigerde. 
 
Een tastbaar resultaat van de poging om de ZON in de lucht te 
krijgen was wel dat het verzamelde archiefmateriaal een plaats 
kreeg in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
(IISG)  te Amsterdam. Een ander resultaat was dat, onder  
 
 
leiding van Satyamo en Nandan, ‘The Quest’ tot stand kwam: 
een database met de inventarisatie van alle 8000 vragen die aan 
Bhagwan gesteld waren. Op deze manier werd het heel 
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gemakkelijk de antwoorden van Bhagwan op verschillende 
kwesties te vinden.   
 
Het initiatief van de World Academy bleek moeilijk van de 
grond te krijgen. Maar een ander initiatief van Nandan lukte 
wel: zijn oproep aan RMC’s en individuele sannyasins om alle 
boeken van Bhagwan/Osho  te verzamelen, er een volledige  
 

 
Osho Humaniversity (former Grada Rajneesh) in Egmond aan Zee. 

 
collectie te van te maken en die te schenken aan de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag werd gunstig ontvangen. Momenteel 
bezit deze bibliotheek een praktisch complete verzameling van 
de 600 boeken van Osho, als onderdeel van de 
Wetenschappelijke Collectie van de KB en is daarmee een van 
de weinige bibliotheken ter wereld die een vrijwel complete 
collectie Osho-boeken bezit.  Voor alle activiteiten die Nandan 
in dit kader ondernam kreeg hij van ma Prem Hasya een robe 
van Bhagwan cadeau.  
 
In die tijd ontmoetten sannyasins elkaar ook op landdagen, 
ontstonden er enkele nieuwe  communes  en was er intens 
onderling verkeer. Bekende Nederlanders bleven zich 
aangetrokken voelen tot de neo-sannyas beweging en Veeresh, 
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Shikhara en Samadhi kochten een groot pand in Egmond aan 
Zee om er een bloeiend therapie- en meditatiecentrum op te 
zetten.  
 
Op een gegeven moment vroeg Veeresh me om daar Tutorial 
Days te komen geven en dat mag ik tot op heden doen. Zo 
kwam ik in contact met een grote groep Osho Freestates in heel 
Europa, waar men de meditaties van Osho in ere hield en in zijn 
stijl telkens nieuwe vormen van therapie en meditatie 
ontwikkelde.  
 

 
Swami Anand Veeresh, founder of the Osho Humaniversity. 

 
Nederland had ook, in de persoon van Swami Deva Amrito – de 
bekende psychiater Jan Foudraine – een Ambassadeur gekregen. 
Een verdiende titel, want nog steeds was zijn boek 
‘Oorspronkelijk gezicht’ voor velen een gids naar de Osho 
Commune International.  Ook zijn boeken ‘Notities van een 
discipel’, ‘Bhagwan Shree Rajneesh: een introductie’, 
‘Struikelen over de waarheid’, ‘Bhagwan, Krishnamurti, Jung’ 
en ‘Wie is van licht’ waren goede richtingaanwijzers.  
 
In juni 1989 werd ook een Stichting Vrienden van Osho 
opgericht, om een aanspreekpunt te zijn voor de ‘neo-sannyas 
beweging’ en de boodschap van Osho te kunnen blijven 
verbreiden. Omdat ik hiervan voorzitter werd moest ik met 
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Hasya overleggen over de naam. Zij had haar aarzelingen 
omdat, zoals zij zei, de nieuwe naam Osho niet zo maar door 
zijn discipelen voor hun organisaties gebruikt mocht worden, 
maar gaf toch graag haar fiat aan de VVO. Ook deze stichting is 
momenteel nog actief en alle informatie hierover kun je vinden 
op www.vrienden-van-osho.nl. 
 

       
Swami Deva Amrito (Jan Foudraine). 

 
Dit gesprek over de VVO was een van de redenen waarom ik in 
de zomer van 1989 voor de tweede maal naar Poona ging. Nu 
niet meer naar Rajneeshdham, maar naar de Osho Commune 
International. En ook niet meer namens de Stad Rajneesh, maar 
namens Osho Stad.  
 
De reden was dat enkele sannyasins hadden geklaagd over wat 
er in Osho Stad gebeurd zou zijn en Hasya had me gevraagd 
hierover te komen praten. Toen ik haar kantoor binnenging 
kwamen juist enkele bekende Nederlandse sannyasins naar 
buiten en begroetten mij met een grijns. Ik wist toen wel hoe 
laat het was. Gelukkig kon ik aan Hasya alles uitleggen en ook 
rechtzetten wat niet goed overgekomen was, maar zij wilde toch 
ook advies vragen aan Osho.  
 
Een paar dagen later had ik een gesprek met Devageet, nog 
steeds de officiële tandarts van Osho. Hij zei namens Osho te 
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spreken, maar uit de antwoorden begreep ik dat Osho hier niet 
meer in gemoeid was. De antwoorden waren teveel wissie 
wassie, in de geest van ‘als dit dan misschien dat’, en ‘misschien 
zus of zo….’ Zo kende ik Osho helemaal niet en uit dat gesprek 
werd me duidelijk dat Osho zich aan het terugtrekken was. Het 
was inmiddels bij insiders bekend dat Osho z’n gezondheid fors 
af nam, als reden was bekend dat hij in Amerika vergiftigd was. 
Zijn tijd hier op aarde leek voorbij.     
 
 
 
 

 
DE  VOGEL  VLIEGT  UIT 

Over de ‘mahaparanirvana’ van Osho 
 
Begin 1989 wilde Bhagwan niet meer de naam Bhagwan 
gebruiken. Zijn leerlingen stelden voor hem Osho te noemen, 
een naam die hij accepteerde. Osho vond het een mooie naam 
want het herinnerde hem aan het woord ‘oceanic’ dat de 
psycholoog en filosoof William James eens had geïntroduceerd. 
‘Oceanic means dissolving into the ocean. Oceanic describes 
the experience, but what about the experiencer? zei Osho eens.  
Tegelijkertijd vond men dat Osho in Japan de betekenis heeft 
van ‘de Gezegende, iemand op wie de hemel bloemen strooit.’   
 
Maar het proces van ‘opgaan in de oceaan’ had ingezet en daar 
was niet meer op terug te komen. Sinds maart verscheen hij 
nauwelijks nog in het Gautama the Buddha Auditorium. We 
hoorden dat hij veel pijn had en dat het gif, dat hem in Amerika 
was toegediend, zijn  lichaam langzaam begon te ondermijnen. 
In juli, gedurende een Festival dat tot Osho Full Moon  
Celebration was omgedoopt, kwam hij nog tweemaal naar 
buiten voor een stille darshan en in augustus, toen het met zijn 
gezondheid weer beter leek te gaan, gaf hij vaker avond-
darshans en vroeg hij ieder, sannyasin of niet, die darshans in 
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witte gewaden bij te wonen. Hij noemde dit de bijeenkomsten 
van de White Robe Brotherhood. 
 
Osho had de piramides die gebouwd waren al zwart laten 
schilderen. Dat was duidelijk een voorbereiding op zijn dood. 
Ook was hij begonnen mensen te kiezen voor de Inner Circle, de 
groep sannyasins die na zijn dood de leiding zouden krijgen 
over de neo-sannyas beweging.  
 
In september wilde hij ook niet meer met de naam Rajneesh  
aangesproken worden. Voor hem, zo zei hij, was de tijd 
gekomen om alles, ook het hele verleden los te laten. Voortaan 
werd hij alleen nog met Osho aangesproken en werd er een 
begin gemaakt deze naam te introduceren voor al zijn 
meditaties, communes, meditatiecentra, boeken, video’s, tapes. 
Alles kreeg de naam van Osho.  
 
In Osho Stad in Amsterdam kregen wij in die tijd ook steeds 
meer alarmerende berichten over de gezondheid van Osho. Toen 
vernamen wij ook dat op 10 december, de dag voor zijn 
verjaardag, zijn geliefde Vivek was gestorven. Vanuit de Osho 
Stad belde ik op om een bevestiging hiervan te krijgen. Men zei 
dat het klopte. Toen vroeg ik wanneer er een celebration zou 
plaatsvinden. Die zou niet plaatsvinden, werd mij verteld. Toen 
wist ik dat het zelfdoding geweest moest zijn. Een heftige 
schok.  
 
Dorith en ik wisten toen ook dat Osho niet lang meer zou leven 
en we besloten naar Pune te gaan. Voor januari konden wij nog 
een reis boeken en we kwamen op 15 januari in de Osho 
International Commune aan. In de office werd ons verteld dat 
Osho de volgende dag nog zou verschijnen in het Gautama the 
Buddha Auditorium. Daar waren we de volgende morgen al heel 
vroeg met enkele duizenden sannyasins. Ik herinner me nog hoe 
Osho op het podium stond: wankel, zwak, kwetsbaar, 
nauwelijks in staat te staan. Maar stralend. Boven zijn magere 
gevouwen handen die in een namasté gebaar iedereen groetten 
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lachte hij iedereen toe. Zijn blik, zijn ogen, hij was totaal 
aanwezig. De begroeting duurde lang, velen huilden. We 
voelden dit kon wel eens de laatste keer zijn dat we onze 
geliefde Meester  zagen. 
 
Dat klopte ook. De volgende dagen kwam er alleen 
boodschappen van hem. Vreemde boodschappen, zoals de 
mededeling dat er onder de aanwezigen iemand was die Osho 
wilde vermoorden. Op een gegeven moment moesten we in het 
Auditorium allemaal een andere plaats gaan zoeken en werden 
er films gemaakt van alle aanwezigen. Osho wilde die zien, zei 
zijn arts Amrito die de avond leidde. Een dag later zei Amrito: 
‘Osho said clearly: “ I did not interfere with anybody’s life.”’  
De echo van deze cryptische woorden bleef lang hangen.  
 

 
Master-disciple logo 

 
Dat zouden voor ons zijn laatste woorden zijn. Op de avond van 
19 januari kwam Amrito met de mededeling dat Osho om vijf 
uur in de namiddag zijn lichaam verlaten had.  
 
En hij voegde er meteen aan toe: ‘Over een uur zal hij hier het 
Auditorium worden binnengedragen door de leden van de Inner 
Circle en dan kunnen jullie nog tien minuten met hem zijn. 
Daarna gaan wij hem naar de crematieplaats in de stad brengen.’  
 
‘Ga je vrienden halen die het nog niet weten zodat we allen 
afscheid kunnen nemen van onze geliefde Meester. Trek je 
mooie kleren aan. It is celebration time.’  
De reactie in het Auditorium was hartverscheurend. Mensen 
begonnen te roepen, te schreeuwen, te huilen. Sommigen vielen 
flauw. Ik zelf verstijfde helemaal van pijn en voelde dat ik uit 
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mijn lichaam ging. Tegen Dorith, die naast me zat, zei ik dat 
niemand me aan mocht raken. Ik was bang dat ik, eenmaal uit 
mijn lichaam, niet meer terug kon komen.  
 
Na een tijdje was ik weer terug en begon te huilen. Ik had geen 
energie om mooie kleren aan te doen. Wie kenden we nog die 
het niet wisten? De stad in om die te halen? Nu niet. Nu moest 
ik hier blijven. Want dit was een vreemde situatie. Osho had het 
toch altijd anders verteld. Als een Meester sterft, kan iedereen 
die daar bij is verlicht raken. Was dat aan het gebeuren? En dan 
vooral: waarom zou Osho nog maar tien minuten in het 
Auditorium bij ons blijven ? Waarom geen drie dagen? Dat is 
toch de gewoonte als er een Meester sterft. Wat is er mis 
gegaan? Waar is de Inner Circle bang voor?  
 
De muziek werd ingezet en de Inner Circle kwam binnen met 
het lichaam van Osho. Tranen, emoties van blijdschap, verdriet 
en onbestemde woede die ik gelukkig weg kon zingen met de 
muziek. Ook een schok bij het zien van de mensen die de Inner 
Circle vormden. De meesten van hen kende ik, maar had ik er 
vertrouwen in? In sommigen wel, maar ze waren zo 
verschillend! Zouden die het wel ooit met elkaar eens kunnen 
worden? En waren dat de  nieuwe rolmodellen voor de spirit van 
Osho? Ik kreeg het Spaans benauwd en herinnerde me Veeresh 
met zijn Osho Freestates. Die was hier niet, maar daar had ik 
wel vertrouwen in. Ik fluisterde Dorith in het oor: ‘Als we thuis 
komen worden we een Osho Freestate.’ Dorith glimlachte, maar 
zei niets. 
 
Ondertussen merkte ik dat ik kostbare minuten voorbij liet gaan. 
Osho lag hier nog maar kort, misschien nog maar vijf  minuten 
en had ik hem ooit verstaan? Wat had ik gedaan als discipel? Nu 
had ik nog kans  met hem in tune te komen, nu of nooit.  
 
Alles van de laatste jaren ging als een film snel door me heen. 
Overal zocht ik naar de parel die ik had willen opdiepen. Mijn 
eerste ontmoeting met Osho, heldere nachten onder de 
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sterrenhemel, intieme ochtendlezingen. kopjes wassen in de 
keuken, meditaties, darshans… Het bracht me telkens dieper bij 
het mysterie van de plek en het moment waar ik was, in het 
Auditorium, te midden  van duizenden sannyasins, talloze 
vrienden en vriendinnen, vlak bij het dode lichaam van mijn 
Meester. Hier en nu aanwezig zijn, bewust en vol liefde. Dat is 
het.  Alleen zijn in het hier en nu, en alles is één. Niets zijn in 
het hier en nu, en Alles is er. Dat is het mysterie van het leven. 
Dat doorzien en beleven is Meesterschap.   
 

 
White Robe Brotherhood in the old Buddha Hall, Poona. 

 
Zingend brachten we het dode lichaam van Osho naar de 
crematieplaats. Ik herinner me de stille gestalten van de 
bewoners uit de straten  waar we doorheen liepen. Ze hadden het 
nieuws gehoord en stonden in de deuropeningen. Ze waren stil 
en er stond respect en eerbied te lezen in hun ogen. Zo neemt 
India afscheid van een gestorvene. 
 
Het vuur, het vuur. De baar met bloemen en het dode lichaam 
van Osho werd voorzichtig op de brandstapel gelegd. Er rees 
een vlam omhoog, aangestoken door de broer van Osho. Het 
vuur begon overal om zich heen te grijpen en sannyasins van de  
 
Inner Circle bleven het vuur overal voeden. In hun wapperende 
witte gewaden dansten zij om het vuur. En wij zongen en 
dansten mee. ‘Jumping in the holy fire…’ Maar er was veel pijn 
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in mijn hart en vreemde gevoelens. Af en toe keek ik naar 
Dorith die stil dansend aanwezig was. En dan weer zag ik al  
mijn vrienden en vriendinnen om me heen, sommige met 
gesloten ogen, sommigen zittend, andere staand of in een 
golvende zee van sannyasins. Dit was Osho’s mahaparanirvana.    
 

 
Samadhi Room, Poona 

 
Rond vier uur in de nacht kreeg ik het koud. Ik besefte dat ik 
alleen maar een witte robe aan had en het was wintertijd. Ik zei 
dat ik naar de ashram terug wilde om iets warmers aan te 
trekken en dan mogelijk terug te komen. Dorith zei dat ze nu 
liever naar haar kamer wilde. We namen afscheid en ik ging 
naar mijn plekje in de ashram waar mijn kleren lagen.  
 
Op weg daarheen ontmoette ik Ma Prem Hasya. We omhelsden 
elkaar. Toen keek Hasya me aan en vroeg of ik wilde assisteren 
in de persgroep. Ja, prima. Ze nam me bij de hand en bracht me 
in het Lao Tzu huis. Het ‘heilige der heiligen’ waar Osho  
gewoond had en waarin ik nooit in was geweest behalve voor de 
darshans. Ze legde me kort uit hoe ik journalisten hier kon 
rondleiden en vertrok naar haar kantoor.  
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Helder maar ook een beetje onthutst ging ik naar het restaurant 
om een kopje koffie te drinken. Met een paar sannyasins zaten 
we in de ochtendzon. Toen werd ik geroepen: er was een 
fotograaf uit Bombay gekomen, of ik die even wilde rondleiden. 
Natuurlijk. Ik ontmoette hem bij de poort van het Lao Tzu huis. 
Zijn beeld staat nog op mijn netvlies gebrand: klein, heel dik en 
met drie grote fototoestellen als kanonnen om zijn middel. 
 

 
Osho’s Mahaparanirvana, 19 January 1990. 

 
Ik bracht hem langs het Lao Tzu huis naar de plaats waar nog 
een auto van Osho stond. Het was een zilveren Mercedes. De 
fotograaf pakte zijn fototoestel, aarzelde toen en begon   
onverwacht luid tegen mij te schelden. Hij wilde die fucking 
Rolls Royces zien. En al die girls waar Osho mee gefuckt had. 
En als ik dat niet wilde…. Hij werkte voor de grootste krant van 
Bombay en kon met ons doen wat hij wilde. Hij kon ons maken 
en breken. ‘Dus, kom op met die handel,’ riep hij op een hoge, 
krijsende toon.  
 
Niet dus. Ik voelde me diep gekwetst en beledigd om wat hij 
over Osho zei. En zijn vloedgolf van woorden maakte mij sterk 
als een leeuw. Ik ging recht voor hem staan en met opgeheven 
arm zei ik ziedend: ‘Er uit! Je beledigt mijn Meester. Er uit en 
kom nooit meer terug!’ Ik moet zo vurig hebben gekeken dat hij 
onthutst achteruit begon te lopen, richting uitgang van het Lao 
Tzu huis, rechtstreeks naar de office. Daar hoorde ik hem 
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schelden, maar een halve minuut later zag ik hem al naar buiten 
komen, struikelend richting uitgang van de ashram. Hasya 
verscheen nog even in de deuropening met haar duim omhoog: 
Great!  
 
Ik bleef nog wat rondhangen, maar er waren nog weinig 
journalisten. Wel was er om 11 uur een persconferentie waar 
iedereen bij aanwezig was. Daarin vertelde Amrito wat Osho 
tegen hem had gezegd. Osho had gezegd: I leave you my dream. 
En over Anando, een van de leden van de Inner Cricle en in de  
 

 
The burning ghat, Poona. 

 
laatste maanden een trouwe verzorgster van Osho, had hij 
gezegd: ‘And Anando will be my medium’.  Er ontstond enig 
rumoer toen hij dit zei, maar Amrito ging verder met zijn  
verhaal.  
 
Daarna legde hij uit welke drie devices  Osho aan de Inner 
Circle had gegeven: 

- zij zouden alleen over praktische zaken vergaderen 
- zij zouden tot eenstemmige besluiten moeten komen 
- de vergaderingen zouden geheim zijn. 
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Toen ik dit hoorde dacht ik: Good luck! Ik zag het op dat 
moment even helemaal niet meer zitten.  
 
Vlak er op had ik een ontmoeting met een journalist die me 
aansprak. Hij wilde mij spreken over de stilte van Osho. Dat 
gesprek gaf me een inzicht in de Indiase ziel. Voor de journalist 
was stilte iets vanzelfsprekends en moois. En hij had beluisterd 
dat Osho in zijn laatste jaren steeds meer stiltes invoerde in zijn 
lezingen, steeds meer adempauzes tussen zijn zinnen en 
woorden. Dat had grote diepgang. Of ik op dit statement 
commentaar op wilde geven. Die journalist bracht me opeens 
weer terug bij Osho. En we vonden elkaar snel. 
 

 
A last farewell… 

 
Ook ander journalisten kwamen. Allemaal met open vragen 
waar je positief op kon antwoorden. En de antwoorden werden 
begrepen en geaccepteerd. Mijn indruk was dat er nu een soort 
heiligverklaring plaatsvond in de Indiase pers. Osho dood, nu 
kon er niets meer fout gaan, dacht ik even cynisch. Maar het lag 
subtieler. De journalisten bleken inderdaad gevoel te hebben 
voor de boodschap van Osho. Zijn woorden en wijsheid waren 
voor hen  niet vreemd. Het werden boeiende gesprekken. 
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Op een gegeven moment vroeg een journalist me: ‘Waarom 
moest je hiervoor naar India komen? Had je dit ook niet in 
Europa kunnen ontdekken?’ Mijn antwoord was simpel: ‘Toen 
niet, nu wel. In Europa had ik nooit op deze manier mezelf 
kunnen ontdekken. Maar nu ik de bron gevonden heb is het 
duidelijk dat ik deze ook in Europa had kunnen vinden. Het 
ontdekken van je ware zelf is ieders geboorterecht. Maar India 
heeft wel een geweldige traditie en unieke technieken  
 
ontwikkeld om in contact te komen met de bron die je bent. 
Daarom komen veel mensen naar India: om iets te ontdekken 
wat ze thuis ook hadden kunnen vinden.’ De journalist was er 
blij mee.  
 
Om drie uur was er een nieuwe persconferentie. Amrito 
herhaalde wat hij die morgen gezegd had voor de toen 
aanwezige journalisten over de Inner Circle. Maar nu had Osho 
niet tegen hem maar tegen  Jayesh gezegd: I leave you my 
dream. En over het mediumschap van Anando werd niet meer 
gerept. Een kleine machtswisseling, bedacht ik ter plekke. Maar 
wel een die grote gevolgen zou hebben, bleek later. Jayesh zou 
een heel eigen stijl ontwikkelen.  
 
Twee dagen later was er groot feest. De as van Osho werd in een 
optocht van duizenden oranjekleurige sannyasins naar de 
samadhi in het Chaung Tzu Auditorium  gebracht. Dit was een 
prachtige zaal naast het Lao Tzu huis. De broer van Osho droeg 
de urn met de as en plaatste die onder een marmeren plaat, 
waarop geschreven stond:  

Never Born 
Never Died 

Only Visited  This Planet Earth Between 
11 December 1931 – 19 January 1990. 

 
Een paar dagen later zaten we in de Gautama the Buddha 
Auditorium. De stoel waarop Osho altijd gezeten had was leeg, 
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maar daar boven werd een video van hem vertoond en ik zag 
hem weer zoals hij eens was, helder, poëtisch, intelligent, ons 
inspirerend en verrijkend met zijn woorden. Ik was er weer even 
helemaal ‘in’.  
 
Het was alsof Osho nog eens zijn centrale boodschap wilde 
doorgeven. ‘Witnessing is the key of my sannyas, the master key. 
I don’t give you any other discipline, because giving any 
discipline will not help.’ Helder, dank je Osho. En hij ging 
verder met te zeggen dat het hem niet interesseerde hoe je  
 

 
Osho, never born, never died… 

 
leefde. Hij wilde van ons geen heiligen maken, ‘because your 
saintliness will be as unconscious as your sinfulness was; there 
will be no qualitative difference.’ Typisch Osho, dacht ik. Hij 
zegt het op zo’n manier dat de woorden blijven hangen. Als 
indringende one-liners. ‘What I am interested in is: to make you 
aware.’ En Osho ging dat kalm uitleggen. ‘Yes, Osho,’ ging het 
in mij.  
 
Op dat moment gebeurde er iets onverwachts in het Auditorium: 
de elektriciteit viel uit. Komt vaker voor in India, meer nu gaf 
het me een schok. Plotseling besefte ik dat dit nu voortaan altijd 
zou kunnen gebeuren. De levende Osho, die met zijn 
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onverwachte wendingen iets zou oppakken wat in ons leefde 
was nu ingeblikt. Alles lag nu vast in video’s, tapes, boeken. Die 
zouden de wereld rond gaan, daar was ik vast van overtuigd. 
Maar de levende meester was er niet meer, en de levende 
momenten van contact – hoe moeilijk vaak ook, onmogelijk of 
hilarisch  – die waren er niet meer en zouden ook nooit  meer 
komen. Die tijd was voorbij. Ik besefte dat de levende Bhagwan 
Shree Rajneesh gestorven was. De vogel was gevlogen.  
 
We hadden nog veertien dagen  te gaan en Dorith en ik besloten 
een tiendaagse Vipassana te doen. In de tuin van het Lao Tzu 
huis, in de glazen overkapping waar Osho de laatste maanden 
van zijn leven nog gelopen had.  Het waren heerlijke tien dagen, 
in stilte aandachtig je adem volgen, ontspannen, bewust van wat 
er in je omging. Elk moment nieuw en fris.   
 
De dagen waren voorbij voordat we het wisten. Maar we konden 
niet blijven. We moesten  terug naar Amsterdam. Er was nog 
werk te doen in Osho Stad.  
 
Een paar keer gingen we nog Poona in en liepen we nog rond in 
de Osho Commune International. Een echte chill out time met 
veel vrienden en vriendinnen. De sfeer was ontspannen en 
relaxed. Dit was de plek van de oude mysterieschool waarin  
mijn leven totaal op zijn kop was gezet. En waarin ik weer met 
beide benen op de grond terecht gekomen was.   
 
Waarin ik ook had leren zingen door mijn eigen tralies heen. 
Omdat ik gehoord had wat een prachtig lied Osho kon zingen, 
zo helder en inspirerend dat je mee ging vibreren en je eigen 
tralies vergat. Dan was je een vrije vogel. Dan was je echt jezelf 
en de tralies deden er niet toe.  
 
Hier had je soms  ook Osho zo horen zingen dat  je je eigen 
tralies vergat. Dan was je een vrije vogel. Dan was je jezelf en 
de tralies deden er niet toe.  
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Ohso’s woorden en de beelden van zijn lezingen zouden nu de 
wereld rondgaan en overal het vuur van ‘witnessing’, van 
waarachtige zelfkennis aanblazen. Dat vuur was in ieder van 
ons, maar het was bijna gedoofd en moest aangeblazen worden. 
Osho had daar de spirit en woorden voor. Zijn spirit zou nog een 
tijd krachtig over de wereld blazen.  
 
Toen we buiten de ashram kwamen draaide ik me om en keek 
nog een keer naar de zware, houten poort, helemaal 
zonovergoten. Ooit hadden hier de woorden Shree Rajneesh 
Ashram gestaan, later Rajneeshdham, nu Osho Commune 
International. En het flitste door me heen: ‘Hé, ik kom hier nooit 
meer terug.’ 
 
Ik keek om me heen. De wereld lag voor me open.  
 
 
 
 

 
The empty chair… 
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BIOBLIOGRAPHY  OF  OSHO 
(BHAGWAN  SHREE RAJNEESH) 

 

 
Osho and his family, 1960. 

 
 
 
 1931 - 1953 Early Years 

1953 - 1956 Education 
1969 - 1974 Mumbai Years 
1974 - 1981 Poona Ashram 
1981 - 1985 Rajneeshpuram 
1985 - 1986 World Tour 
1987 - 1989 Osho Commune International 
1990  Osho leaves His body 
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1931 - 1953 Early Years 

 

December 11,1931: Osho is born in Kuchwada, a small village 
in the state of Madhya Pradesh, central India. 

He is the eldest of eleven children of a Jaina cloth merchant. 
Stories of His early years describe Him as independent and 
rebellious as a child, questioning all social, religious and 
philosophical beliefs. As a youth He experiments with 
meditation techniques. 

March 21, 1953: \o becomes enlightened at the age of twenty-
one, while majoring in philosophy at D.N. Jain college in 
Jabalpur. 

1953 - 1956 Education 

 
1956: Osho receives His M.A. from the University of Sagar 
with First Class Honors in Philosophy. 

He is the All-India Debating Champion and Gold Medal winner 
in His graduating class. 

1957-1966 University Professor and Public Speaker 
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1957: Osho is appointed as a professor at the Sanskrit College in 
Raipur. 

1958: He is appointed Professor of Philosophy at the University 
of Jabalpur, where He taught until 1966. 

A powerful and passionate debater, He also travels widely in 
India, speaking to large audiences and challenging orthodox 
religious leaders in public debates. 

1966: After nine years of teaching, He leaves the university to 
devote Himself entirely to the raising of human consciousness. 
On a regular basis, He begins to address gatherings 20,000 to 
50,000 in the open-air maidans of India’s major cities. Four 
times a year He conducts intense ten-day meditation camps. 

In 1970, the 14th of April, He introduces His revolutionary 
meditation technique, dynamic Meditation, which begins with a 
period of uninhibited movement and catharsis, followed by a 
period of silence and stillness. Since then this meditation 
technique has been used by psychotherapists, medical doctors, 
teachers and other professionals around the world . 
 

1969 - 1974 Mumbai Years 

 
Late 1960’s: His Hindi talks become available in English 
translations. 

1970: In July, 1970, He moves to Mumbai, where He lives until 
1974. 
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1970: Osho - at this time called Bhagwan Shree Rajneesh - 
begins to initiate seekers into Neo-Sannyas or discipleship, a 
path of commitment to self-exploration and meditation which 
does not involve renouncing the world or anything else. Osho’s 
understanding of ‘Sannyas’ is a radical departure from the 
traditional Eastern viewpoint. For Him it is not the material 
world that needs to be renounced but our past and the 
conditionings and belief systems that each generation imposes 
on the next. He continues to conduct meditation camps at Mount 
Abu in Rajasthan but stops accepting invitations to speak 
throughout the country. He devotes his energies entirely to the 
rapidly expanding group of sannyasins around Him.  

At this time, the first Westerners begin to arrive and to be 
initiated into Neo-Sannyas. Among them are leading 
psychotherapists from the human potential movement in Europe 
and America, seeking the next step in their own inner growth. 
With Osho they experience new, original meditation techniques 
for contemporary man, synthesizing the wisdom of the East with 
the science of the West. 

1974 - 1981 Poona Ashram 

 
During these seven years He gives a 90 minutes discourse nearly 
every morning, alternating every month between Hindi and 
English. His discourses offer insights into all the major spiritual 
paths, including Yoga, Zen, Taoism, Tantra and Sufism. He also 
speaks on Gautam Buddha, Jesus, Lao Tzu, and other mystics. 
These discourses have been collected into over 600 volumes and 
translated into 50 languages. 
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In the evenings, during these years, He answers questions on 
personal matters such as love, jealousy, meditation. These 
‘darshans’ are compiled in 64 darshan diaries of which 40 are 
published. 

The commune that arose around Osho at this time offers a wide 
variety of therapy groups which combine Eastern meditation 
techniques with Western psychotherapy. Therapists from all 
over the world are attracted and by 1980 the international 
community gained a reputation as ‘ the world’s finest growth 
and therapy center.’ One hundred thousand people pass through 
its gates each year. 

1981: He develops a degenerative back condition. In March 
1981, after giving daily discourses for nearly 15 years, Osho 
begins a three-year period of self-imposed public silence. In 
view of the possible need for emergency surgery, and on the 
recommendation of His personal doctors, He travels to the U.S. 
This same year, His American disciples purchase a 64,000-acre 
ranch in Oregon and invite Him to visit. He eventually agrees to 
stay in the U.S. and allows an application for permanent 
residence to be filed on His behalf. 

1981 - 1985 Rajneeshpuram 

 
A model agricultural commune rises from the ruins of the 
central Oregonian high desert. Thousands of overgrazed and 
economically unviable acres are reclaimed. The city of 
Rajneeshpuram is incorporated and eventually provides services 
to 5,000 residents. Annual summer festivals are held which 
draw 15,000 visitors from all over the world. Very quickly,  
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Rajneeshpuram becomes the largest spiritual community ever 
pioneered in America. 

Opposition to the commune and new city keeps pace with its 
success. Responding to the anti-cult fervor which pervades all 
levels of American society during the Reagan years, local, state 
and federal politicians make inflammatory speeches against the 
Rajneeshees. The Immigration and Naturalization Service (INS), 
the Federal Bureau of Investigations (FBI), the Treasury 
Department, and the Alcohol, Tobacco and Firearms Agency 
(ATF) are only a few of the agencies spending millions of 
dollars in taxpayers’ money while harassing the commune with 
unwarranted and fruitless investigations. Similar costly 
campaigns are conducted in Oregon. 

October 1984: Osho ends three and one half years of self-
imposed silence. 

July 1985: He resumes His public discourses each morning to 
thousands of seekers gathered in a two-acre meditation hall. 

Sept. - Oct. 1985: The Oregon Commune is Destroyed 

September 14: Osho’s personal secretary Ma Anand Sheela and 
several members of the commune’s management suddenly 
leave, and a whole pattern of illegal acts they have committed - 
including poisoning, arson, wiretapping, and attempted murder - 
are exposed. Osho invites law enforcement officials to 
investigate Sheela’s crimes. The authorities, however, see the 
investigation as a golden opportunity to destroy the commune 
entirely. 

October 23: A U.S. federal grand jury in Portland secretly 
indicts Osho and 7 others on relatively minor charges of 
immigration fraud. 
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October 28: Without warrants, federal and local officials arrest 
at gun point Osho and others in Charlotte, North Carolina. 
While the others are released, He is held without bail for twelve 
days. A five-hour return plane trip to Oregon takes four days. En 
route, Osho is held incommunicado and forced to register under 
the pseudonym, David Washington, in the Oklahoma County 
jail. Subsequent events indicate that it is probable that He was 
poisoned with the heavy metal thallium while in that jail and the 
El Reno Federal Penitentiary. 

November: Emotions and publicity swell around Osho’s 
immigration case. Fearing for His life and the well-being of 
sannyasins in volatile Oregon, attorneys agree to an Alford Plea 
on two out of 35 of the original charges against Him. According 
to the rules of the plea, the defendant maintains innocence while 
saying that the prosecution could have convicted him. Osho and 
His attorneys maintain His innocence in the court. He is fined 
$400,000 and is deported from America. 

Among others, U.S. Attorney in Portland, Charles Turner, 
publicly concedes that the government was intent on destroying 
Rajneeshpuram. 

1985 - 1986 World Tour 

  
January-February: He travels to Kathmandu, Nepal and speaks 
twice daily for the next two months. In February, the Nepalese 
government refuses visas for His visitors and closest attendants. 
He leaves Nepal and embarks on a world tour. 

February-March: At His first stop, Greece, he is granted a 30-
day tourist visa. But after only 18 days, on March 5, Greek 
police forcibly break into the house where He is staying, arrest 
Him at gun point, and deport him. Greek media reports indicate 
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government and church pressure provoked the police 
intervention. 

During the following two weeks He visits or asks permission to 
visit 17 countries in Europe and the Americas. All of these 
countries either refuse to grant Him a visitor’s visa or revoke 
His visa upon His arrival, and force Him to leave. Some refuse 
even landing permission for His plane. 

March-June: On March 19 He travels to Uruguay. On May 14th 
the government has scheduled a press conference to announce 
that He will be granted permanent residence in Uruguay. 
Uruguay’s President Sanguinetti later admits that he received a 
telephone call from Washington, D.C. the night before the press 
conference. He is told that if Osho is allowed to stay in 
Uruguay, the six billion dollar debt Uruguay owes to the U.S. 
will be due immediately and no further loans will be granted. 
Osho is ordered to leave Uruguay on June 18th. 

June-July: During the next month He is deported from both 
Jamaica and Portugal. In all, 21 countries had denied Him entry 
or deported Him after arrival. On July 29,1986, He returns to 
Mumbai, India. 

1987 - 1989 Osho Commune International 

 
January 1987: He returns to the ashram in Pune, India, which is 
renamed Rajneeshdham. 

July 1988: Osho begins, for the first time in 14 years, to 
personally lead the meditation at the end of each evening’s 
discourse. He also introduces a revolutionary new meditation 
technique called The Mystic Rose. 
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January-February 1989: He stops using the name "Bhagwan," 
retaining only the name Rajneesh. However, His disciples ask to 
call Him ‘Osho’ and He accepts this form of address. Osho 
explains that His name is derived from William James’ word 
‘oceanic’ which means dissolving into the ocean. Oceanic 
describes the experience, He says, but what about the 
experiencer? For that we use the word ‘Osho.’ At the same time, 
He came to find out that ‘Osho’ has also been used historically 
in the Far East, meaning "The Blessed One, on Whom the Sky 
Showers Flowers." 

March-June 1989: Osho is resting to recover from the effects of 
the poisoning, which by now are strongly influencing His 
health. 

July 1989: His health is getting better and He makes two 
appearances for silent darshans during the Festival, now 
renamed Osho Full Moon Celebration. 

August 1989: Osho begins to make daily appearances in 
Gautama the Buddha Auditorium for evening darshan. He 
inaugurates a special group of white-robed sannyasins called the 
"Osho White Robe Brotherhood." All sannyasins and non-
sannyasins attending the evening darshans are asked to wear 
white robes. 

September 1989: Osho drops the name "Rajneesh," signifying 
His complete discontinuity from the past. He is known simply as 
"Osho," and the ashram is renamed "Osho Commune 
International." 
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1990 Osho leaves His body 

 
January 1990: During the second week in January, Osho’s body 
becomes noticeably weaker. On January 18, He is so physically 
weak that He is unable to come to Gautama the Buddha 
Auditorium. On January 19, His pulse becomes irregular. When 
His doctor inquires whether they should prepare for cardiac 
resuscitation, Osho says, "No, just let me go. Existence decides 
its timing." He leaves His body at 5 p.m. At 7 p.m. His body is 
brought to Gautama the Buddha Auditorium for a celebration, 
and is then carried to the burning ghats for cremation. Two days 
later, His ashes are brought to Osho Commune International and 
placed in His samadhi in Chuang Tzu Auditorium with the 
inscription:  

OSHO  Never Born, Never Died, Only Visited This Planet Earth 
Between 11 December 1931 - 19 January 199 
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 EPILOOG 
 

Nu ik dit opschrijf is het winter 2012, ruim anderhalf jaar na het 
opschrijven van mijn herinneringen over mijn jaren als discipel 
van Osho, toen Bhagwan Shree Rajneesh.  
 
Sindsdien hebben bijna honderd sannyasins en andere vrienden 
en vriendinnen de tekst gelezen en erop gereageerd. Heel veel 
positieve, soms ontroerende  reacties. Bijna altijd ook iets van: 
ja boeiend wat er toen gebeurd is. En heel herkenbaar.  
 
1.  
Dat laatste verbaasde me soms. Toen ik begon te schrijven had 
ik grote aarzelingen. Ik had nog herinneringen aan de jaren na 
1990 toen ik functioneerde als voorzitter van de Vrienden van 
Osho en het naar de buitenwereld toe moeilijk had om te 
vertellen wat er in feite gebeurd was. Er was bij mij iets 
prachtigs gebeurd, dat wist ik. Een transformatie. Maar hoe deze 
te beschrijven? En ook, hoe dit zo te beschrijven dat ook 
diegenen die dit niet hadden meegemaakt er een glimp van 
zouden kunnen opvangen?   
 
Ook zelf had ik er niet voldoende helderheid meer aan 
overgehouden.  Ik wist het, het was vlees en bloed van me 
geworden, maar ik had nooit de afstand genomen die het 
schrijven biedt. Dat gebeurde toen ik rustig naar mijn 
herinneringen ging kijken  en de verschillende draden uit elkaar 
ging halen. Het was alsof ik in een cocon dook, opnieuw de 
angsten, onzekerheden en spanningen van het chaotische proces 
meemaakte, maar ook weer herinneringen kreeg aan de eerste 
glimpen van het nieuwe licht. In dat licht werden toen enkele 
gouden draden zichtbaar en ik ben een van die draden gaan 
volgen en uitwerken.  
 



 214 

En juist dat werd herkend. Door sannyasins die de gouden tijd 
met Bhagwan hadden meegemaakt. Maar ook door anderen die 
Bhagwan alleen als Osho-van-de- boeken kenden.  Of door 
vrienden die eens wilden weten wat er toen gebeurd was. Uit 
hun reacties werd me duidelijk dat we in dit tijd iets gevonden 
hebben wat nu veel gemakkelijker herkenbaar is. We hebben 
toen met hart en ziel een onbekend terrein verkend. Wat we 
vonden leek voor de buitenwereld vaak absoluut  abakadabra en 
kon alleen maar  negatieve reacties oproepen. Maar de tijden 
zijn veranderd. Uit de reacties begon me duidelijk te worden dat 
we in die jaren met bloed, zweet en tranen iets ontdekt hebben 
wat nu meer dan de moeite waard is.  
 
2.  
Wat gebeurde er toen de tekst in april 2011 voor het eerst  was 
geprint? Ik liet hem aan twee vrienden lezen - Nandan Bosma en 
Satyamo Uyldert – voor advies en spellingscorrectie. Zij waren 
graag bereid de klus van spellingscorrectie te klaren.Later 
voegde zich hierbij  ook Hans Grimm, voorheen journalist bij 
Associated Press. Ofschoon ik niet al zijn voorstellen voor 
wijziging en uitbreiding van de tekst kon accepteren, was ik 
toch heel erg blij met zijn opmerkingen. Hun gezamenlijk 
advies was dit manuscript in bredere kring te verspreiden. Dat is 
daarna ook gebeurd. Dank je voor jullie steun, Nandan, Satyamo 
en Hans.   
 
Toen de gecorrigeerde tekst was vrijgegeven , kwamen al 
spoedig kwamen de eerste reacties binnen. Positief, met vaak 
lange telefoongesprekken, e-mailtjes en bezoeken. Natuurlijk 
waren er ook vrienden die echt het mes gingen zetten in de 
relatie discipel – meester. Hen kon ik vertellen hoe ik dat zelf 
ook een paar maal had geprobeerd. ‘Kill the Buddha on the 
road,’ hoort bij deze relatie. Maar uiteindelijk blijft er, in ieder 
geval voor mij, alleen diepe dankbaarheid over.   
 
Na een tijdje kwam men ook met nieuwe tips. Zo waren er 
enkele vrienden die meenden dat ik – al was het alleen maar in 
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een epiloog – moest vertellen wat er van Poona en 
Rajneeshpuram geworden was, hoe de situatie er nu voorstond. 
Ik heb hen verteld dat dit boeiend zou zijn, maar dat dit niet de 
focus van mijn manuscript was. Mij ging het er om te vertellen 
wat er met een discipel kan gebeuren als de Meester nog in 
leven is.  
 
Anderen vonden dat ik in ieder geval over de tijd van 
Rajneeshpuram veel meer had moeten uitzoeken. ‘Daar is veel 
meer over te vertellen. Die geschiedenis moet nu maar eens 
helemaal uit de doeken worden gedaan, ’ merkte iemand op. 
Persoonlijk vind ik dat een prima idee. Maar dat zou de scope 
van mijn boek veranderen. Voor mij was het van belang de 
eigen herinneringen uit te schrijven en te ordenen. Zodat er een 
beter zicht kwam op het leerproces dat een discipel doormaakt. 
Bovendien, anderen die meer bedreven zijn dan ik in  formele 
geschiedvorsing zijn daar veel beter toe in staat.  Zo is de 
journalist Max Brecher momenteel bezig een herziene versie te 
schrijven van zijn boek ‘A Passage Through America,’ een 
journalistiek onderzoek  naar de val van Rajneeshpuram en de 
gebeurtenissen daarna.  
 
Nog ander reacties. Een paar waaghalzen zijn met mijn 
manuscript ook naar een uitgever gegaan en hebben hem de 
tekst laten lezen. Zij wilden het als boek laten uitgegeven, 
officieel gedrukt en dan in de boekwinkels. Ik heb hen verteld 
dat, hoe goed ook bedoeld, ik er niet op voor ben. Er staat teveel 
in het manuscript dat ik liever alleen met vrienden deel. 
Bovendien vind ik het veel plezieriger als mensen van mij de 
tekst persoonlijk krijgen en er dan, als ze willen, bij mij op 
reageren. Dan kan ik er iets mee doen, of voor mijn boek of 
voor mijn eigen leven. Om deze reden laat ik het manuscript 
liever  zoals het is: een persoonlijk geschenk dat ik via een 
download-link of per e-mail stuur aan mensen die mij lief zijn.  
 
Maar een paar weken geleden  kwam een vriend met een nieuw 
idee wat de vormgeving betreft: de tekst verluchten met  foto’s 
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uit de goede oude tijd. Volgens mij kon dat niet, omdat ik dan 
de tekst niet meer per e-mail zou kunnen verzenden. Maar 
Mahapatra Nauta haalde me uit de droom. Ik bleek de nieuwste 
technische ontwikkelingen gemist te hebben:  
allereerst werden de word files aan een geregen en aangevuld 
met foto’s (dit zijn deels ook nog ongepubliceerde foto’s) uit de 
Poona en Rajneeshpuram periode, die werden gebundeld tot een 
ZIP bestand en waren dan als een file (als groot bestand) te 
versturen via ‘We Transfer’. Weer later ontdekte hij de 
mogelijkheid van het zogenaamde virtueel flipboek, wat ik een 
meester schot in de roos vond. Dit bracht op een unieke manier 
die oude, gouden tijden weer terug.  
 
Nu kan het ook op een unieke manier een interactief project 
worden: ieder die een foto heeft die gekiekt is in Poona, 
Rajneeshpuram of De Stad Rajneesh kan die naar mij opsturen. 
Het licht in de bedoeling om dan nog een fotoboek uit die 
periode’s samen te stellen en voor iedereen beschikbaar te 
stellen. Zo krijgen we er een beeldverhaal uit die roerige, 
boeiende en inspirerende jaren bij.  Het hoe en wat van het 
comprimeren en het opsturen van de foto’s staat verder op 
beschreven. Het e-mailadres voor het boek en de foto’s is 
the.orange.papers@gmail.com 
 
3. 
Wat mij betreft, ik laat het hier nu bij. In sweet memory  aan een 
tijd waarin ik leerde om eenvoudig waar te nemen wat er in en 
om me heen is, zonder het mes van mijn analyserend denken dat 
alles in mootjes hakte en het geheel uit het oog verloor. Ook 
zonder de eens zo luid krijsende emoties die me telkens de baas 
werden. Een tijd waarin ik leerde bewust in het hier en nu te 
leven, en in die ontspanning de  eindeloze dimensies van het 
moment te ontdekken. Een tijd waarin ik leerde om, hoe gekooid 
ik ook was, toch mijn eigen lied te zingen.  
 
Het is overigens meer dan een herinnering. Het maakt mijn 
leven nog steeds tot een verrassend en inspirerend avontuur. De 
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wereld om me heen is niet veranderd. Het is dezelfde wereld als 
vroeger, met alle ups and downs, vluchtig, breekbaar en broos. 
Maar nu is er diepte zichtbaar, ruimte voor alles en iedereen, 
onderlinge verbondenheid, liefde. Het ongrijpbare mysterie dat 
het Leven is, blijft nu altijd en overal verrassend aanwezig.    
 
Osho, Bhagwan of hoe mensen je ook mogen noemen, het was 
een geweldig cadeau je mee te mogen maken. Je hebt me 
gevonden met je alarmklok. Je wake up call is gehoord. It is 
time to celebrate. De dans met het Leven is begonnen.  
 
Ojas Th. de Ronde                                                                         
Amsterdam, winter 2013.  
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BRONNEN  (en tips) 

 
DEEL 1 
 
De belangrijkste bronnen  
zijn de aantekeningen die ik zelf maakte 
in de jaren 1977 – 1990.  
 
De geciteerde uitspraken van Bhagwan/Osho noteerde ik na zijn 
ochtendlezingen 
in de Shree Rajneesh Ashram in Poona en na zijn lezingen in 
Rajneeshpuram. 
 
De volgende artikelen en boeken hielpen mij 
om feitelijke gebeurtenissen weer helder te krijgen: 
 
J.Foudraine/Sw. Deva Amrito, Oorspronkelijk gezicht – een 
gang naar huis, Baarn, Ambo, 1979 
 
Satyamo, Terug naar huis,1980 
 
Siddhartha van Langen, Van Rome naar Poona, Arcanum, 1981 
 
Paul Schnabel, Tussen stigma en charisma – Een analyse van de 
relatie tussen nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke 
volksgezondheid, Deventer, Van Loghum Slaterus, 1982 
 
H.Milne, Bhagwan: The God that failed, New York, St. 
Martin’s Press, 1986 
 
K. Stelley, The ultimate game: the rise and fall of Bhagwan 
Shree Rajneesh, San Francesco, Harper & Row, 1987  
 
Jolanda Hennekam, De val van Rajneeshpuram – Opkomst en 
ondergang van de Bhagwanbeweging, in: Skepter, jaargang 6, 
nummer 2, 1993 
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Sheela, Tötet ihm nicht, Walter Schinagel, München, 1996 
 
Osho, Autobiografie, Osho Publikaties, 2006 
 
Archief Neo-Sannyasbeweging Nederland, in: 
www.iisg.nl/archives/nl/files/n/10846865full.php 
 
Osho, in: http://de.wikipedia.org/wiki/Osho 
 
Osho, in: www.vrienden-van-osho.nl/biografie 
 
Informatie over  de huidige ontwikkelingen o.a. :  
Internationaal: www.osho.com,  www.oshoworld.com 
Nederland: www.vrienden-van-osho.nl, www.osho.nl, 
www.humaniversity.com 
 
 
 
DEEL 2 
 
Bhagwan’s discourse naar aanleiding van een vraag van Ojas: 
 
Medio februari  1981 wordt Ojas uitgenodigd door de KRO om 
naar Nederland te komen en daar deel te nemen aan een tv-
symposium over ‘nieuwe religieuze bewegingen’.   
 
Vlak voor zijn vertrek aan Nederland vraagt Ojas aan 
Bhagnwan: ‘Bhagwan, the Dutch television has  asked me to 
participate  in a program. One of the questions on which they 
want me to speak is as follows: What is lacking in the Christian 
churches  that is attracting  so many young people  to the new 
religious movements?’ 
 
Bhagwan  antwoordt: ‘Deva Ojas, The Christ is missing….’en 
geeft een magistrale uiteenzetting over het ontbreken van de 
ware geest van Christus in de kerken. ‘The Christian churches 
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are there, but they are  just containers without content, utterly 
empty, a lamp whose light has gone out long before, a cage – 
perhaps a golden cage – but the bird has flown and it sings no 
more.’  
 
Bhagwan legt uit, naar aanleiding van het beroemde verhaal van 
’de kleren  van de keizer’  dat alleen jonge mensen zien dat de 
keizer geen kleren aan heeft. Jezus was zo’n jonge man in de 
joodse gemeenschap die dat zag  en daarin jonge mensen 
meetrok. ‘Ojas, remind your people in Holland that who were 
the people who were attracted to Jesus himself. Were they old? 
No they were young.’  
 
En waarom werden zij aangetrokken tot Jezus? Omdat hij het 
Christus bewustzijn had bereikt. ‘And the phenomenon of 
Christ-consciousness is universal…Buddha is a Christ. 
Zarathustra is a Christ. Lao Tzi is a Christ and there have been 
many, many Christs.’  
Bhagwan gaat hier uitvoerig op in, intelligent, vol humor en 
liefde. En eindigt: ‘Ojas, don’t miss this opportunity. Don’t be 
polite – be true. Say the truth as it is. Say that the king is naked, 
say that Christ is no more in the Christian churches, say that 
‘We have found Christ somewhere else.’ In fact, you are real 
Christians, they are bogus Christians.’  
 
De hele lezing  (‘the Wild Geese and the Water # 14 -  24 febr. 
1981’) kun je beluisteren en/of gratis te downloaden via Osho 
World 
http://www.oshoworld.com/discourses/audio_eng.asp?album_id
=154 
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DEEL 3 
 
OSHO, 1931 – 1990, Osho Publikaties, ISBN 90 71985 466 
 
Twee VPRO films over het leven van 4 Nederlandse sannyasins,  
 
Deel 1: De Nieuwe Mens. VPRO 1984 
Regisseur: Frank Wiering 
http://www.vpro.nl/programma/dokwerk/afleveringen/19022197
/ 
 
Deel 2: De Meester en het echte leven,  VPRO  2004 
Regisseru: Frank Wiering, De Meester en het echte leven. 
http://www.vpro.nl/programma/dokwerk/afleveringen/19036946
/ 
 
Levensverhalen van mensen die sannyas hebben genomen zijn te 
vinden op  http://www.vrienden-van-osho.nl/hoe-osho-in-mijn-
leven-kwam.html  
 
‘The Rising Moon’ een documentaire over het leven van Osho 
http://www.veoh.com/watch/v20506164rxgDn6rp?h1=Osho+-
+The+Rising+Moon  
 
 
En voor meer achtergrondinformatie en lezingen van Osho 
natuurlijk ook: 

- youtube.com/osho.international 
- facebook.com/osho.international 
- osho.info 
- oshotalks.info 

 
 
 
 
 
 
 
 

cline
Ingevoegde tekst
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Ojas Th. de Ronde  
 
 
 
 
 
 
Sannyas is a love affair, dat zongen eens de discipelen van Bhagwan Shree Rajneesh, 
momenteel wereldwijd bekend als Osho. Zij zongen en dansten met Bhagwan een 
waanzinnige dans, vaak in de spotlights van  de wereldpers, en gingen na diens dood in de 
luwte. Wat is er gebeurd? Kun je daar nu nog zicht op krijgen?  En wat is de betekenis er van 
voor onze tijd?   
 
Wat betekent een ‘love affair’ met een Oosterse Meester? Wat betekent het opgenomen te 
zijn in een levend ‘Boeddhaveld’? Wat betekent dit voor het zoeken naar de waarheid? Wat 
gebeurt er met je eigen conditioneringen als je in de ashram van een compromisloze Meester 
woont? Kun je de Meester horen zingen door je eigen tralies heen? Hoe neem je de Meester 
in jezelf waar? En wat zegt dit over het mysterie van het leven hier en nu?  
 
Ojas gaat op deze vragen in en maakt een eerlijk, openhartig en soms ontroerend verslag van 
zijn ‘love affair’. Met hem reizen we terug naar de roerige jaren ’70 en ’80 van de vorige 
eeuw, volgen zijn belevenissen in de Rajneesh ashram in Poona (India) en in Rajneeshpuram 
(Amerika) en zien hoe hij verwonderd, onthutst en dankbaar in de grote sannyas commune in 
Amsterdam belandt. Een boeiende reis, waarin ontdekt wordt wat vandaag de dag nog van 
wezenlijk belang blijkt te zijn.  
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