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A. Een korte impressie van het Seminar 

'My Books are Immensely Important' 

Dit was het thema van het Osho Boeken Seminar dat op 12 december 2015 onder leiding van Khoji 
Wesselius gehouden werd in Hilversum. Het werd georganiseerd door de Stichting Vrienden van Osho 
in Nederland, met lezingen en discussie. Osho Publikaties was aanwezig met een selectie van 
publikaties van Osho en over Osho. 

Nandan Bosma boog zich over de vraag of Osho's boeken wel toegankelijk genoeg zijn. Zijn conclusie is 
dat er meer samenvattingen van Osho's visie op diens vele verschillende onderwerpen gemaakt 
moeten worden om die onderwerpen onder de aandacht van de universitaire wereld te brengen. 
 
Divyam Aat de Kwant ging in op de emoties die ontstonden bij het interviewen van sannyasins voor 
zijn publikaties in enkele Nederlandse tijdschriften. 

Sugit Schoenmakers presenteerde een overzicht van Osho's bibliografie (hij werkt hierin samen met 
Swami Rudra) en van het vele werk dat Swami Neeten uit Denemarken verricht via het 



OshoSourcebook. Neeten woonde het Seminar bij. Sugit sprak ook over  zijn aktiviteiten bij het 
aanleggen van een sannyas muziek archief. 

Ojas de Ronde gaf een overzicht van de ontwikkeling van de boekdrukkunst en concludeerde 
uiteindelijk dat ook in deze 'digitale tijd' gedrukte boeken van Osho nodig blijven. Alleen met een boek 
kom je tot reflectie, niet via letters op een scherm. 

Daarna werd de twintig minuten durende documentaire 'Reis van een Boek' vertoond (Nederlands 
ondertiteld), over Osho's bibliotheek. 

Discussies vonden groepsgewijs plaats, en een hoeveelheid aan onderwerpen kwam aan de orde. 
Enkele topics: Hoe Osho kenbaar te maken aan bestaande maatschappelijke groeperingen, zoals de 
'Slow Food Movement'. Verdient het aanbeveling een 'glossy 'Osho!' uit te brengen, zoals dit jaar in 
Nederland een 'glossy 'Jezus! is uitgebracht, evenals een 'glossy' 'Mohammed!' Ontwikkeling van een 
App voor jonge mensen is nodig, om hen in aan raking te brengen met Osho's visie. Hoe Facebook 
intenser te betrekken, en Twitter? Er is behoefte aan een 'Introductiecursus Osho' voor studenten. 
Osho's boeken zijn te dik, er zouden weer meer dunne boekjes moeten komen, zoals The Rebel. Er zou 
een denktank tot stand moeten komen om die mogelijkheden allemaal uit te werken..... 

Er was ook tijd voor stille meditatie, begeleid door Anuprada op de piano, en aan het slot werd de 
Lachmeditatie gedaan, onder leiding van Dhyan Sutorius. Het was een prachtige dag. Alle deelnemers 
gingen naar huis met een gratis exemplaar van de tweede druk van het boek 'Hoe Osho in Mijn Leven 
Kwam'. 

B. Een uitgebreid verslag met de tekst van de gehouden toespraken 

Opening en Inleiding door de Dagvoorzitter Khoji Wesselius 

Dagvoorzitter Khoji, die fungeert als interim-voorzitter van de Stichting Vrienden van Osho, opent om 
10.50 uur - na inschrijving, koffie en thee - de bijeenkomst en heet iedereen kort welkom in het 
Annagebouw. Daarna volgt een stilte-meditatie, ingeleid door Anuprada White op de piano. 

Vervolgens is er een langer welkom. Khoji meldt eerst een paar afzeggingen, vanwege de griep die 
heerst. Hij schets vervolgens de voorgeschiedenis van dit Seminar, georganiseerd door Ma Deva Mayo, 
Ma Prem Mada en Swami Anand Nandan, leden van de 'bestuursgroep' van de VVO. Ook Srajan en 
Tarangita van de 'bestuursgroep' VVO hebben hun steun verleend. 

Khoji memoreert verder de vrijwilligers, die meegeholpen hebben bij de organisatie: Amarga, 
Devabodhi, Sampurna en Dinie. Dank gaat ook uit naar het echtpaar dat het Annagebouw beheert, 
Michel en Catrien Busamusca, evenals naar Anetti, die vandaag de fotografie verzorgt. Een speciaal 
welkom is er voor Neeten (Pierre Evald, Professor Bibliotheek Wetenschappen) uit Denemarken, de 
schrijver van het Osho Source Book. 

Aanwezig is een voorlichtingstafel van de VVO, met een 'caroussel' van Osho foto's en Osho-boeken, 
samengesteld door Nistal Smeets. Ook aanwezig zijn Osho Publikaties uit Dinxperlo met een 
presentatie van boeken van Osho (Nederlands en Engels) en een presentatie van Osho's oudste 
boeken, verzorgd door Sugit Schoenmakers. 

Dan wordt het programma van vandaag toegelicht. 
Er zullen vier inleidingen gehouden worden, resp. door Nandan Bosma en Divyam Aat de Kwant 
(ochtend), en door Sugit Schoenmakers en Ojas de Ronde (middag). Twee van deze inleidingen zullen 
geïllustreerd worden door een PowerPoint Presentatie. In de voordracht van Nandan zal regelmatig 
verwezen worden naar de inhoud van de Seminarmap, die elk van de aanwezigen kreeg uitgereikt. 

Tijdens de lunchpauze zullen enkele stellingen worden uitgedeeld, bedoeld om de discussie tussen de 
deelnemers na de laatste lezing te stimuleren. Na de lunch zal eerst de twintig minuten durende en 
Nederlands ondertitelde documentaire 'Journey of a Book' - die gaat over Osho's bibliotheek - 
vertoond worden. 



Na de laatst gehouden inleiding zal discussie plaatsvinden, waartoe de - ongeveer 40 aanwezigen - in 
vier groepen verdeeld zullen worden. Een lid van elke groep zal vervolgens rapporteren aan de 
voltallige vergadering. 

Na een paar huishoudelijke mededelingen betreffende de praktische kanten van het verloop van de 
dag, wenst Khoji alle deelnemers een plezierige dag toe! 

 
 
Hoe toegankelijk is Osho's visie eigenlijk? 
Door Nandan Bosma 
 
Deze onderstaande toespraak is een uitgebreide en meer gedetailleerde versie 
van de toespraak die gehouden werd tijdens het Osho Boeken Seminar.   
 

 
 
1. Inleiding 
Dit Osho Boeken Seminar 2015 staat in het teken van Osho's fysieke afscheid 
van deze planeet, 25 jaar geleden, en van het feit dat de Stichting Vrienden van 
Osho 25 jaar geleden werd opgericht. 
Je kunt de vraag stellen: Is Osho inmiddels vergeten? Zowel bij het grote 
publiek als in spirituele kringen? Na zijn verscheiden is er eigenlijk weinig 
aandacht meer voor hem geweest, een soort collectief zwijgen. 
Wel, in het kader van '25 jaar geleden' verschenen vrij recent artikelen in Het 
Parool (20 januari 2015) en De Volkskrant (23 februari 2015), verlucht met 
foto's. De Volkskrant zelfs met een foto van Osho op de voorpagina. Een 
uitzondering is verder een groot artikel over Osho van de hand van Lisette 
Thooft in Happinez, van augustus 2015. 
Maar verder is er de afgelopen jaren eigenlijk nooit nieuws in de landelijke 
pers over Osho, zelfs niet over bepaalde controverses die er wat betreft beleid 
en organisatie bestaan en waarover van alles op het Internet te vinden is. 
Wel verschenen er de afgelopen tijd in sannyas-kringen enkele boeken, met 
een verslag over de persoonlijke spirituele zoektocht van de schrijver, waarin 
uiteraard hun relatie met Osho ter sprake komt. Als eerste zijn hier te noemen 



'Blonde Boeddha' door Sanne Wurzer,  "De Onzichtbare Acteur' door Lex van 
Delden (Paripurn Alexander) en 'Dansen op Nieuwe Grenzen' door Hans 
Bogers (Parigyana). Zeer recent verschenen 'Mijn God. Dit is het Doel!' van 
Karel Wellinghof (Shunyam), 'Welkomveld. Herinneringen en Inzicht' van 
Geert-Jan Balvert (Sadhyo) en 'Onderweg. Avonturen en Inzichten van een 
Zelfzoeker' van Sanatan de Jongh Swemer. Kritische kanttekeningen over 
Osho en het Boeddhaveld zijn met name te vinden in de boeken van Karel 
Wellinghof en Geert-Jan Balvert, vooral in het boek van de laatst genoemde 
schrijver. 
Ook al is er in de landelijke pers dus weinig aandacht meer voor Osho, dat 
betekent niet dat er niet heel veel gebeurt in sannyasland. Wie de agenda in de 
maandelijkse Nieuwsbrief van de VVO leest, ziet dat er heel veel aktiviteiten 
plaats vinden in allerlei centra en bij allerlei groeperingen die zich aan Osho 
verwant voelen. Geregeld wordt ook door de VVO een Osho Festival 
georganiseerd, van Den Haag tot Groningen. 
 
 
2. Analyse van het Nederlandse Boeddhaveld 
 

   
 
Als je zo naar de sannyaswereld kijkt, valt je meteen op dat drie dingen grote 
aandacht krijgen. 
Ten eerste is dat mediteren, met gebruikmaking van de door Osho ontworpen 
meditatie technieken. 
Ten tweede is dat het meedoen aan therapiegroepen. 
Ten derde is dat 'celebration', het vieren van het leven middels Festivals, met 
veel aandacht voor dans en muziek. 
Dat zijn de drie meest voorkomende aktiviteiten, die georganiseerd worden. 
Wat betreft de meditatietechnieken van Osho, zijn de  Dynamische Meditatie 
en de Kundalini het meest bekend. Uit een latere periode dateert bv. de Mystic 
Rose, terwijl Osho vanaf april 1988 de No-Mind Meditatie introduceerde. Die 
vond onder zijn persoonlijke leiding vanaf dat tijdstip in de Boeddha Hall 
plaats, tot april 1989. In die maand hield hij zijn laatste toespraak. 1 
Wat betreft het doen van groepen, merk ik op dat je je soms afvraagt of hier 
niet vaak sprake is van een onevenredig grote nadruk op het steeds maar weer 
- zij het onder steeds weer andere benamingen - beleven van emoties. Het is 
vaak een herschikking van allerlei emoties die bij zaken uit het verleden horen, 
en dus tot het gebied van de mind. Iemand als Tony Parsons noemt 



groepstherapie het 'steeds maar weer herschikken van het meubilair', dus een 
aktiviteit in het horizontale vlak. Verdieping in het verticale vlak, het spirituele 
element, dus het terzijde stellen van de mind, loopt dan gevaar onderbelicht en 
ondergeschikt te raken aan meditatie, en dat is toch waar het om gaat. 2 
Wat betreft Celebration, het vieren van het leven, dat spreekt voor zichzelf. Dit 
advies van Osho spreekt al zijn sannyasins aan en wordt dan ook overal ter 
wereld gretig opgevolgd! 
Maar wat naar mijn mening onderbelicht, ja zelfs zwaar onderbelicht blijft, is 
aandacht voor het het intellectuele deel van Osho's nalatenschap. Dat betreft 
zijn enorme kennis en analyse van bijna alles wat er gebeurt op plekken waar 
mensen samenleven. Niet alleen betreft dat spiritualiteit, bewustzijn en de 
manier waarop de menselijke psyche werkt, maar ook maatschappelijke 
organisaties, de politiek en de rol van de gevestigde godsdiensten. 
Het valt regelmatig op dat veel sannyasins een gebrek hebben aan feitelijke en 
concrete kennis van wat Osho over heel veel zaken gezegd heeft. Ik zal zo 
meteen enkele dingen noemen, waar denk ik, parate kennis handig zou zijn, 
om in een discussie met anderen iets over Osho te vertellen. 
 
3. My Books are Immensely Important 
 

 
 
Dat is het thema van dit Seminar, en dus allereerst een paar algemene 
opmerkingen over Osho's boeken. 
a. Ten eerste. Wat zegt Osho zelf bij verschillende gelegenheden over het 
belang van zijn boeken? 3  Zie hiervoor bijdrage nr. 3 in de Seminarmap. Ik ga 
daar hier verder niet op in, maar geef dat jullie mee om thuis eens na te lezen. 
Maar het citaat van Osho, het motto van dit Seminar, 'Mijn boeken zijn 
ontzettend belangrijk' spreekt voor zichzelf. 
b. Ten tweede. Een globale indeling van Osho's boeken is te vinden in 
Seminarmap bijdrage nr. 2. Daarin zie je een overzicht van bijna alle grote 
mystici, waarbij Osho in zijn toespraken als het ware de betrokken mysticus 
weer tot leven wekt. Osho is geen commentator, maar wordt als het ware de 
persoon over wie hij spreekt. Die mysticus richt zich dan weer fris en aktueel 
tot ons, ontdaan van het stof van eeuwen fundamentalistische, theologische 
interpretaties. 



Dat brengt me tot de opmerking dat discussie met anderen over Osho alleen 
zinvol is, als je van te voren stelt dat hij in het kader gezien moet worden van 
de werkelijk grote Meesters uit de geschiedenis van de mensheid, zoals bv. 
Boeddha, Jezus of Lao Tse. Alleen in dat historisch-religieus perspectief kan 
een discussie zinvol zijn, anders blijft een gesprek over Osho al gauw hangen in 
heen-en-weer geargumenteer over een goeroe, Rolls Royces en een mislukt 
commune experiment in Amerika. 
Bij zo'n discussie is ook altijd een basiskennis van Osho's leven van belang. 
Zonder dat je een aantal levens-episodes van hem kent, met enkele jaartallen 
als kapstok en zonder kennis te hebben van een aantal personen om hem heen 
(zoals uiteraard Ma Anand Sheela), leidt een betoog over Osho's leven al gauw 
tot misverstanden. Vooral bij een jongere generatie, sannyasins of niet-
sannyasins, merk je een gebrek aan de soms meest basale kennis van de 
geschiedenis van Osho en de Neo-Sannyas Beweging. 4 
c. Ten derde. Bij de bestudering van en een discussie over Osho's boeken is ook 
het wijzen op de chronologische volgorde van zijn toespraken van belang. De 
toon van Osho's toespraken uit de Poona I tijd is immers heel anders dan die 
aan het eind van de periode Rajneeshpuram en Poona II. Ik schreef een 
verklaring van die verandering van toon in het Voorwoord van het boekje 'Hoe 
Osho in Mijn Leven Kwam', en wil daar graag naar verwijzen. Een exemplaar 
ervan zal aan het einde van dit Seminar aan alle deelnemers worden uitgereikt. 
d. Ten vierde. Osho's boeken zijn eigenlijk vrijwel niet op een analyserende 
manier bekeken. Of, zoals Karel Wellinkhof (Shunyam) op pagina 112 van zijn 
genoemde boek' Mijn God. Dit is het Doel!', opmerkt: 'Osho is al jaren dood, 
maar tot nog toe is er weinig inzichtelijks over hem gezegd'. 
Iemand die dat wel geprobeerd heeft, vrijwel als enige in Nederland is Amrito, 
de bekende psychiater Jan Foudraine, met name in zijn boek Bhagwan, 
Krishnamurti en Jung, waarin hij een vergelijking trekt tussen het werk van 
deze drie personen. Daarnaast wordt een kritisch overzicht van het 'sannyas-
gebeuren' gegeven in zijn boek 'Jaren van Voorbereiding'. 5 
e. Ten vijfde. Je kunt de vraag stellen: heeft het wel zin om Osho's boeken te 
bestuderen om intellectuele kennis op te doen? Een mogelijk nadeel is dat je in 
de valkuil trapt van enkel kennis verzamelen, maar het voordeel is dat je door 
kennis te verzamelen je blik verruimt en aan inzicht wint tijdens dit leerproces. 
Het kan je motivatie verdiepen en meer begrip leveren voor allerlei aspekten 
van Osho's optreden. 
Bovendien zegt Osho geregeld: 'Twijfel aan alles wat ik zeg, ik ben de paus niet, 
ik ben niet onfeilbaar'. Ook dat kun je zien als een aansporing om je intellect te 
slijpen door Osho's uitspraken over de vele onderwerpen waarover hij sprak, te 
bestuderen. Bepaalde uitspraken van hem zijn op het eerste gezicht vaak 
tegenstrijdig. Of lijkt dat maar zo? Zijn ze misschien in feite complementair? 
Studiemateriaal genoeg om je in te verdiepen! 
 
 
 
 
 



4. Osho's bibliotheek: Journey of a Book 
 

 
 
In aansluiting op het bovenstaande over het verzamelen van kennis, verwijs ik 
nog naar passages daarover uit de documentaire 'Journey of a Book', een 20 
minuten durende film over Osho's bibliotheek, die straks vertoond zal worden. 
Daarin worden woorden van Osho aangehaald, waarin hij zegt dat boeken geen 
innerlijke ervaring teweeg kunnen brengen. Maar ALS je die ervaring hebt, dan 
komen boeken en kennis heel erg van pas om over die ervaring te vertellen. 
Ook wordt in die documentaire gezegd dat Osho al op jonge leeftijd  in 
aanraking kwam met allerlei verschillende filosofische stromingen, 'die op de 
deur van zijn bewustzijn klopten en die hij allemaal verwelkomde'. De 
documentaire geeft ook een verrassend antwoord op de vraag, hoe Osho in 
staat was al op jonge leeftijd de basis voor zijn bibliotheek te leggen. Zie in 
aansluiting hierop ook bijdrage nr. 6 van de Seminarmap, waarin Ma Dharm 
Jyoti haar bezoek met Osho aan een boekwinkel beschrijft. 6 
 
5. Enkele onderwerpen uit Osho's boeken  
Met het hiervoor gebruikte woord 'analyse' wordt bedoeld - al dan niet kritisch 
- het in samenhang bestuderen van de verschillende passages uit Osho's 
boeken over één en hetzelfde onderwerp en daarover te publiceren. Bij dat 
bestuderen zal dan blijken welke invalshoeken Osho koos en of die passages 
complementair aan elkaar zijn of opposiet. Ik noem enkele deelgebieden met 
enkele thema's daaruit, ter illustratie. 
 
5.1. Esoterische onderwerpen 
Vooral in het begin van zijn optreden sprak Osho over esoterische 
onderwerpen, zoals astrologie, karma, het begrip ziel, akasha-kroniek, etc. En 
vergeet niet dat hij in het boek 'I Am the Gate' het had over de Machten van het 
Kwaad, die Hitler manipuleerden. 
Maar hij aprak ook later over esoterische zaken, zoals over reïncarnatie, dat in 
veel van zijn toespraken een steeds weer terugkerend begrip is. Maar wat 
bedoelt Osho precies met het begrip reïncarnatie? Wie of wat reïncarneert er 
precies? 



     
 
Bij dit thema horen ook gebeurtenissen als het bezoek van de Maitreya aan 
Osho, zoals beschreven in het boek 'No Mind- The Flowers of Eternity'. Of zijn 
opmerking over het menselijk gebit, dat herinneringen vasthoudt zelfs vanaf 
het begin van de evolutie op aarde. Voor bijzonderheden hierover verwijs ik 
naar het boek van zijn tandarts, Swami Devageet: 'Osho, The First Buddha in 
the Dental Chair.' Kortom, studiemateriaal op esoterisch gebied te over. 7 
 

 
 
5.2. Algemeen spirituele thema's 
1. Opmerkelijk is dat Osho tegen elk gebod is, zoals hij zegt, maar 'voor de 
aardigheid' toch zijn eigen Tien Geboden heeft geformuleerd. Zie daarvoor de 
Seminarmap, bijdrage nr. 4. 



 
 
2. Dit Oud-Testamentisch gegeven van de Tien Geboden leidt naar de vraag 
wat Osho eigenlijk precies gezegd heeft over Mozes, maar ook over 
Mohammed. Beide beschouwt hij als Verlichte Meesters, maar aan geen van 
beide heeft hij een serie toespraken gewijd als aan andere Meesters, met als 
leidraad resp. het Oude Testament en de Koran. Hoe zit dat precies? Dat is 
zeker iets om nader uit te zoeken. 
Op te merken is overigens, dat je vaak een vergelijking hoort trekken tussen de 
Islam en het Christendom, tussen Mohammed en Jezus, tussen de Koran en de 
Bijbel. Dat wekt echter verkeerde associaties. Het is juister de 
(fundamentalistische) Islam te vergelijken met het (orthodoxe) Jodendom, het 
optreden van Mohammed met het optreden van Mozes en de Koran met enkel 
het Oude Testament. Mozes en Mohammed zijn een totaal ander type Verlichte 
Meesters dan Jezus, evenals de politiek-maatschappelijke context waarbinnen 
zij optraden. 
 
3. Zo'n serie toespraken heeft hij wel aan Jezus en diens uitspraken in het 
Nieuwe Testament gewijd. Het zou aanbeveling verdienen om de toespraken 
uit 'Come Follow Me' en 'I Say Unto You' eens te systematiseren, eveals die uit 
Het Mosterdzaad. Het zou kunnen helpen om aan de universitaire wereld 
duidelijk te maken dat Osho's interpretatie van Jezus als Verlicht Meester een 
invalshoek is, die alle theologische en kerkelijke interpretaties van Jezus ver in 
de schaduw stelt. Het kan ook helpen om discussies als boven bedoeld op 
'hoger niveau' te brengen, nl. dat Osho zelf op de hoogte als Jezus of Boeddha 
gesteld moet worden, ja zelfs als veelomvattender. De vraag die hierbij 
betrokken moet worden is dan, wat het precies betekent dat Osho in 
toespraken uit Poona 2 met name het optreden van Jezus zo negatief 
beoordeelt. 
 
4. Dan in het kort nog een paar andere spirituele onderwerpen:  
a. Het concept Zorba de Boeddha, in samenhang met wat Osho het 'spiritueel 
materialisme' noemt.  
b. Het onderwerp vegetarisch eten en vasten.  
c. Wat is Osho's standpunt over besnijdenis? 
d. Wat vindt Osho van het optreden van andere Leermeesters in deze tijd, zoals 
Aurobindo, Maharishi Mahesh Yogi, Da Free John, etc. 8 
e. Hoe verhouden Osho's uitspraken dat je aan hem als Meester genoeg hebt, 



ook na zijn fysiek verscheiden, tot zijn advies om dan een andere levende 
Meester te gaan zoeken? 
 

    
 
Als laatste bij dit spirituele thema wil ik de filosoof Friedrich Nietzsche 
noemen. Osho's toespraken over hem zijn in twee dikke boeken te vinden, en 
het lijkt me van groot belang dat de filosofische wereld kennis zou krijgen van 
wat Osho over Nietzsche zei. 9 
Apart wil ik hier nog noemen Socrates. Hij wordt door praktisch de hele wereld 
gezien als filosoof, maar uit Osho's woorden wordt duidelijk dat hij optrad als 
Meester. De jeugd van Athene vormt in feite een Boeddhaveld, en Socrates 
probeert door discussiemethoden de mind van zijn toehoorders tot zwijgen te 
brengen. In die zin is hij een Zen-meester avant la lettre, en de manier waarop 
hij het drinken van de gifbeker ondergaat is te vergelijken met de manier 
waarop Jezus zich liet kruisigen. Deze visie op Socrates zou in de wereld van de 
filosofen ingang moeten vinden. Het zou hen nieuwsgierig moeten maken naar 
Osho, tenslotte zelf hoogleraar filosofie en bekend als winnaar van messcherpe 
debatten die hij gevoerd heeft. 10 
 
5.3. Psychologische thema's 
1. Mindfulness is tegenwoordig ontzettend in de mode. Dat is alleen maar toe 
te juichen, want alles wat mensen aandachtiger en meditatiever kan maken is 
meegenomen. De toevoeging van een spirituele dimensie is bij deze eerste stap 
op het spirituele pad niet nodig, evenmin als bij het beoefenen van yoga. Ook 
daar zijn bv. gezondheidsredenen legitiem genoeg om aan Yoga te gaan doen. 
Jammer alleen, dat Osho's naam - en hij sprak al vaak over mindfullness en 
Vipassana - daarbij niet genoemd wordt. Het zou het plaatje compleet maken 
en Osho recht doen. 
2. Osho gaat in talloze toespraken uit van vrije wil en keuzemogelijkheid. 
Daarmee hebben mensen een eigen verantwoordelijkheid voor hun leven. 
Maar hoe verhoudt zich dat tot Osho's uitspraak: 'Go with the flow? Vertrouw 
op wat het Bestaan je brengt?' 



 
 
3. Osho zegt op vele plaatsen dat hij bezig is met het ontwikkelen van een 
'Psychologie van de Boeddha's'. Wat houdt dat begrip eigenlijk in? Zie 
daarvoor bijdrage nr. 8 in de Seminarmap, waarin is geprobeerd dit thema 
verder uit te werken. 
 
5.4. Maatschappelijke thema's 
  

     
 
1. Osho heeft zijn eigen Verklaring van de Rechten van de Mens geformuleerd, 
te vinden in het boek Sermons in Stones, in tegenstelling tot de Verklaring 
daarover van de Verenigde Naties. Osho's Verklaring zou meer bekendheid 
moeten krijgen. 11 
2. In het 'Manifest voor een Gouden Toekomst' gaat Osho in op een aantal 
onderwerpen die de inrichting van de samenleving betreffen. Bijvoorbeeld het 
samenleven in communes en het begrip meritocratie. Al die ideeën verdienen 
het bekend te worden bij een breder publiek. Daarnaast is er een boek van 
Osho dat heet: 'Beware of Socialism'. Osho's bezwaren tegen socialisme zouden 
nader bestudeerd moeten worden. 12 
3. Onder de slogan 'Priests and Politicians, the Maffia of the Soul' geselt Osho 
regelmatig de gevestigde orde, zichtbaar via de samenwerking tussen 
geestelijkheid en politiek. Ook dit onderwerp zou uitgediept moeten worden, 
samen met Osho's oplossing: tegenover machtsbegeren stelt hij de 
ontwikkeling van liefde en bewustzijn. 
4. Bij opvoeding komt onderwijs ter sprake. Osho bespreekt zijn visie daarop 
aan de hand van vijf dimensies van onderwijs, zoals bv. uitgelegd in het boek 



The Golden Future. Zijn visie op onderwijs zou ook meer uitgewerkt moeten 
worden en meer bekendheid moeten krijgen. 13 
 
5.5 Nog twee andere thema's 
 

     
1. Osho en seksualiteit 
Osho heeft een bepaalde visie op de ontwikkeling van de menselijke 
seksualiteit. Hij heeft het over fases: autoseksualiteit, homoseksualiteit, 
heteroseksualiteit en als laatste fase: transcendentie van alle seksualiteit. 
Normaliter zou die transcendentie zo rond ieders 42e levensjaar moeten 
plaatsvinden. 
Een biologische component die homoseksuele orientatie zou bepalen - ten tijde 
van Osho's optreden onbekend maar waaraan tegenwoordig veel waarde 
gehecht wordt - komt niet ter sprake. 
En is enkel het verplichte, katholieke celibaat aan te wijzen als veroorzaker van 
homoseksualiteit, met voorbijgaan aan vele andere culturen, zoals de Griekse, 
die geen celibaat kenden, maar waar wel homoseksualiteit voorkwam en als 
natuurlijk verschijnsel geaccepteerd werd? En waar passen, zo kun je je 
afvragen, 'transgenders' en 'fluidgenders' in het door Osho gehanteerde 
schema? 
En ook: hoe zat het in Rajneeshpuram precies met die uiterst strenge 
maatregelen ten aanzien van seksuele contacten? Kortom, een heel veld van 
onderzoek van Osho's nalatenschap, om op dit belangrijke gebied meer 
helderheid te krijgen. Zou Osho's visie op het geheel van seksualiteit betreft 
soms wijziging en aanvulling verdienen? 
Op de website van de VVO zijn over seksualiteit overigens al heel wat 
samenvattende gegevens te vinden. Zie bij 'Osho's Visie', zoek daarin het kopje 
'Osho's standpunt ten aanzien van een bepaald onderwerp' en klik in de tekst 
op 'De ontwikkeling van de menselijke seksualiteit en de transcendentie 
daarvan'. 
2. Osho en het uiteenvallen van Rajneeshpuram. 
Wat was Osho's houding tegenover de gebeurtenissen in Rajneeshpuram die 
leidden tot het uiteenvallen van de commune? Is uit zijn toespraken te halen 



hoe hij de gebeurtenissen evalueerde? Is hij daar inconsistent in? Ziet hij soms 
ook goede kanten aan het uiteenvallen van de commune? 14 
Er bestaan overigens weinig objectieve boeken over de teloorgang van 
Rajneeshpuram, met uitzondering van bv. 'A Passage to America'. Wat dit 
betreft zou er een literatuuroverzicht moeten komen met een bespreking van 
en een waardetoekenning aan de bestaande boeken. 15 
 
6. Spirituele en Literaire Wereldliteratuur 
Osho was dus niet alleen een groot Meester, gezegend met een uiterst scherpe 
intelligentie, maar ook een groot intellectueel. Voor zijn werk kon hij gebruik 
maken van de door hemzelf bijeengebrachte enorme bibliotheek van meer dan 
100.000 boeken, niet alleen uit de spirituele wereldliteratuur, maar ook uit de 
literaire wereldliteratuur. Vergeet niet dat hij hoogleraar filosofie was, 
cultureel breed onderlegd en dat dit hem enorm ondersteunde bij zijn werk als 
Meester met een groot Boeddhaveld om zich heen, verspreid over de hele 
wereld. Een klein deel van die boeken, 157 stuks, beschreef hij in het boek 
'Books I Have Loved'. Voor een opsomming van titels van deze boeken, zie de 
Seminarmap, bijdrage nr. 5. 
Naast het kennisnemen van Osho's eigen boeken, is het dus ook interessant om 
te bestuderen wat Osho uit de wereldliteratuur, zowel spiritueel als literair, als 
belangrijkste boeken zag. Wat opvalt zijn de namen van enkele schrijvers uit de 
klassieke Russische literatuur, zoals Toergjénjew, Dostojéwski en Tolstój. 
Al deze boeken verdienen het gelezen en bestudeerd te worden, om zelf te 
ontdekken waarom Osho die boeken op zijn lijst heeft gezet. Het moet haast 
wel met een psychologisch-spiritueel thema in die boeken te maken hebben, 
dat mensen inzicht verschaft in hun functioneren. De inhoud van die boeken 
moet dus als heel waardevol beschouwd worden. 
 

        
  
In de Seminarmap is in bijdrage nr. 7 zo'n boek nader bekeken. Het betreft het 



boek 'Tertium Organum' van Ouspensky, de discipel van Gurdjieff. Niet alleen 
in 'Books I Have Loved', maar ook in een hele serie toespraken memoreert 
Osho dat boek. Hij zegt o.a. dat 'Tertium Organum van een schoonheid is die 
geen enkel ander boek heeft. 'Jullie Bijbels, Gita's, Korans en Talmuds halen 
het daar niet bij, bij lange na niet.' Hij raadt zijn sannyasins aan dat boek te 
lezen en te bestuderen, en zegt over het boekje van Ouspensky 'De Mens en 
Zijn Mogelijke Evolutie': Dit boekje moet absoluut door al mijn sannyasins 
bestudeerd worden. 
 
7. Zonder studie gaat het niet 
Uit het vorenstaande is wel duidelijk, dat het 'tot je nemen' van Osho's 
standpunten over een bepaald onderwerp studie vereist. Maar studie is iets wat 
in het algemeen niet populair is in spirituele kringen, als we het commentaar 
van Dr. Hein van Dongen, hoofdredacteur van het tijdschrift Prana, nu 
Mantra, mogen geloven. Hij schrijft in het themanumnmer Yoga van Mantra 
van Lente 2015:  'Bij veel spirituele tradities gaat het om inzicht. Maar in onze 
tijd lijkt de zoektocht naar inzicht iets aan glans verloren te hebben. Enerzijds 
omdat wat je 'weet', zelfs al noemen we het gnosis, droge theorie kan blijven - 
en anderszijds misschien ook wel omdat het leren van bepaalde inzichten van 
mensen de intellectuele inspanning vereist die men anno 2015 niet meer met 
spiritualiteit associeert. Tegenwoordig zijn veel mensen niet op zoek naar 
inzicht, maar naar ervaringen.' 16 
 
8. Hoe toegankelijk is Osho's visie eigenlijk? 
Dat is de titel van deze bijdrage en uit dit verhaal is wel duidelijk geworden dat 
ik vind dat die visie niet zo erg toegankelijk is, wat betreft het intellectuele deel 
van zijn nalatenschap. 
Ik pleit dus, onder verwijzing van alles wat hiervoor gezegd is, voor meer en 
diepgaander studie van Osho's intellectuele nalatenschap. De mogelijkheden 
tot studie liggen in Nederland bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en in 
het IISG in Amsterdam, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 
De spirituele referentiepunten die Osho ons biedt maken ook dat je 
makkelijker en met meer gezag kunt discussieren over zijn werk en visie. Want 
zonder studie en feitenkennis gaat dat niet. 
Dat zou verbeterd moeten worden, en zo meteen volgen aan aantal punten hoe 
dat zou kunnen. 



    

   

 
  
Maar vooraf: 
Je zou de vraag kunnen stellen: is het integraal publiceren van zijn toespraken 
niet voldoende? 
Het antwoord op deze vraag is 'nee', en wel om twee redenen: 
1. Hiervoor is al gezegd, alles wat Osho over de talloos vele onderwerpen 
waarover hij iets zegt, ligt verspreid over al zijn verschillende boeken. Soms in 
korte, terloopse passages.  
Daarom moeten al die passages bij elkaar gezet worden om het gehele 
onderwerp en wat hij erover zei in onderlinge samenhang te kunnen 
bestuderen. Met vermelding van het boek (eerste druk) en datum van de 
toespraak. Dus er moeten meer samenvattinkjes gemaakt worden, er moet 
bibliotheekwerk en  rubriceerwerk gedaan worden, documentatiewerk 
gebeuren. Alleen op die manier krijg je een verantwoord overzicht van wat 
Osho over een bepaald onderwerp zei. Dan pas ontvouwt zich zijn gehele visie. 



Op die manier krijg je een veel beter begrip. De reeds genoemde bijdrage nr. 8 
in de Seminarmap, 'De Psychologie van de Boeddha's', is daar een voorbeeld 
van. 
 

 
 
Dit doet me denken aan het zgn. editproject, eind jaren tachtig van de vorige 
eeuw. Toen werden in Amsterdam in het kader van de World Acadamy alle aan 
Osho gestelde vragen teruggebracht tot één kernzin en via het 
computerprogramma The Quest toegankelijk gemaakt. Op dezelfde manier 
werkte een groepje mensen aan het maken van trefwoorden om Osho's 
toespraken waarin geen vragen voorkwamen, toegankelijk te maken. Dat 
laatste project heeft echter door allerlei omstandigheden de eindstreep, 
onderbrenging in een computerprogramma,  niet gehaald. 
2. Als je naar buiten wilt treden, moet je dit via artikelen met samenvattingen 
doen. De academische wereld zal geen complete toespraken van Osho 
integrraal willen afdrukken. Dat is hun werk niet, het zou bovendien lijken op 
een enkel subjectieve benadering. Wat nodig is, is een bespreking van Osho's 
standpunt over een bepaalde zaak, voorzien van verwijzingen naar literatuur 
elders en eveneens voorzien van (zonodig kritische), kanttekeningen. Dit is de 
manier om ingang te krijgen tot de intellectuele wereld, waar dan als vanzelf 
het besef daagt dat Osho 'bestuderingswaardig' is en een uiterst belangrijke 
bijdrage levert tot de mogelijkheden om  inzicht te krijgen in het menselijk 
functioneren, de werking van de mind en de mogelijkheden - via meditatie - tot 
deconditionering en uiteindelijke transcendentie ervan. Kortom, Osho's visie 
in een breder kader geplaatst, zal bij heel veel mensen interesse in hem en zijn 
werk teweeg brengen. 
En ook geldt dat een voordeel van het maken van samenvattende artikelen is, 
dat je de verschillende aspekten die aan een onderwerp verbonden zijn goed 
onthoudt. Het gaat tot je parate kennis behoren. 
 
Pas op voor Internet 
Het is hier de plek om op te merken dat er op Internet allerlei veel hele en 
halve toespraken van Osho te vinden zijn, zowel video als tekst. Vaak zonder 
bronvermelding van het boek waar de toespraak te vinden is, en dus ook 
zonder vermelding van datum. Merkwaardig is ook dat je soms toevoegingen 
vindt die Osho onmogelijk gezegd kan hebben. Zo kwam ik ergens een tekst 
tegen waarbij in het rijtje presidenten van Amerika dat Osho noemde, zoals 
Reagan en Bush, plotseling de naam Obama toegevoegd stond. Dat kan 



natuurlijk helemaal niet. Een kritische blik is dus op zijn plaats. Het is dus 
zaak een gepresenteerde tekst van Osho altijd te checken met de eerste druk 
van een boek, om te kijken welke mogelijke wijzigingen en weglatingen zijn 
aangebracht. 
 
9. Welke instrumenten zijn nodig om Osho's intellectuele erfenis 
meer bekend te maken? 
Ik noem een aantal mogelijkheden. 
A. Meer bekendheid geven aan The Quest, gratis van de VVO-site in enkele 
seconden te downloaden. Zoals gezegd, The Quest houdt in: opsomming van 
ruim 8000 aan Osho gestelde vragen en de vindplaats van het antwoord. Zie 
bijdrage nr. 9 in de Seminarmap. Het bladeren door de vragen alleen al geeft 
het een geweldig idee van welke kwesties er allemaal aan de orde komen! 
B. Er zou opnieuw een Nederlandstalig Osho-tijdschrift kunnen komen, niet op 
papier, maar on-line. Mogelijk als uitbreiding bij de VVO-website? Een 
redactieteam is dan nodig, en ook een schrijver voor pittige columns. Diens 
forum zou dan buiten verantwoordelijkheid van de redactie vallen, zodat hij 
zich vrij voelt ook over zaken te schrijven die in de sannyaswereld wat 
controversieel liggen. 
C. Begin dit jaar kwam een glossy uit onder de titel 'Jezus!' Een eenmalige 
uitgave, die via alle boekhandels verspreid werd. In Moslimkringen werd eind 
dit jaar een eenmalige glossy 'Mohammed!' uitgebracht. Een idee om een 
eenmalige glossy 'Osho!' uit te brengen? 
 

    
 
D. Soms lees je in de pers een interview met iemand of je leest over iemand die 
ergens een inleiding houdt over een onderwerp, waarvan je denkt: Hier zou 
een relatie met Osho kunnen liggen. Dan zou je zo iemand een e-mail kunnen 
sturen waarbij je hem of haar op Osho en de VVO-site wijst. 
Ik deed zelfs zoiets met een docent van het ISVW, de Internationale School 
voor Wijsbegeerte in Leusden. Daar gaf drs. Rogier Huffnagels een workshop 
met als thema 'Wie Ben Ik'. Uit de toelichting, die ging over 'het avontuur van 
bewustzijn onderzoeken', maakte ik op dat zijn benadering dicht in de buurt 



van Osho kwam. Ik stuurde hem daarom het boekje 'Hoe Osho in Mijn Leven 
Kwam', en hij stuurde een briefje terug, waarin hij schreef: 
'Gisteren ontving ik uw boekje ‘Hoe Osho in Mijn Leven Kwam’. Ik wil u heel 
hartelijk bedanken voor deze ‘parel’; ik ben er echt heel blij mee en ga het met 
veel belangstelling lezen. Ben al vele jaren zeer geïnteresseerd in de 
levensverhalen van mensen die grote Meesters ontmoeten. Zelf ben ik in de 
westerse en oosterse filosofie afgestudeerd op Sri Aurobindo. Later heb ik 
twintig jaar lang jaarlijks Sai Baba’s ashram in India bezocht. Ook Osho 
fascineert mij! Het boekje zal mij zeker inspireren in de komende masterclass 
‘Onderzoek van ons Zelf’. Hartelijke groeten, en nogmaals heel veel dank!' 
Dit betekent dus dat verhalen over 'Hoe Osho in Mijn Leven Kwam' zeer 
aansprekend zijn en mensen op het spoor kunnen zetten van het lezen van 
Osho's boeken of het beluisteren.en bekijken van zijn toespraken. 
De verhalen met als onderwerp 'Hoe Osho in Mijn Leven Kwam' werden in 
deze voordracht al eerder onder de aandacht gebracht. Er zijn nu bijna 70 van 
deze uiterst persoonlijke verhalen geschreven, op de website van de VVO 
geplaatst en (deels) in boekvorm gepubliceerd. De Stichting VVO zou graag 
zien dat er meer van dergelijke verhalen binnenkomen. Het lijkt het 
Stichtingsbestuur van groot belang om deze ervaringen te documenteren. Zie 
voor meer bijzonderheden bijdrage 10 in de Seminarmap. 
 

 
 
E. Je zou een pool kunnen vormen van enkele sannyasins die kunnen 



aanbieden een spreekbeurt te houden voor bv. eerstejaarsstudenten van 
Hogescholen en Universiteiten die theologie, sociale wetenschappen, 
vergelijkende godsdienstwetenschappen, psychologie,  etc., studeren. 
Maar het gaat hier niet alleen om universitaire studies, maar ook om 
middelbare scholen en het vak maatschappijleer. Interessant is in dit verband 
een interview met 'religie-wetenschapper' Birgit Meyer, in de Volkskrant van 
13 juni 2015. Zij kreeg de prestigieuze Spinozapremie, en zei dat een deel van 
het geld aan die premie verbonden zal gaan naar de ontwikkeling van 
lesmateriaal over religie voor middelbare scholieren, 'want de schamele kennis 
[op dit gebied] van veel jongeren vindt zij een groot gemis'. Van zo'n lespakket 
zou ook Osho deel moeten uitmaken. 
F. Maar voor dit laatste zou nodig zijn het beschikbaar hebben van een 
'Introductiecursus Osho'. Is er niet een groepje sannyasins te vormen dat zich 
buigt over de vraag hoe zo'n cursus er uit zou kunnen zien? Zo'n groepje zou 
dan ook een oogje kunnen houden op wat er in de Nederlandse Wikipedia aan 
onjuistheden over Osho geschreven wordt, en verbeteringen aanbrengen. 
G. Een mogelijkheid zou ook zijn dat er 'Osho-leeskringen' opgericht worden, 
zoals die al bestaan in de zin van literaire leeskringen. Het gaat dan om boeken 
die Osho in 'Books I Have Loved' noemt, zowel spiritueel als literair. Een 
verslag over het bestudeerde onderwerp zou bv. op de VVO-site gepubliceerd 
kunnen worden. 
H. Tenslotte: Vaker een Seminar organiseren. 
Een Osho Boeken Seminar als dit zou elke een of twee jaar gehouden kunnen 
worden, met als inleidingen steeds een bepaald deel van Osho's visie. 
Onderwerpen genoeg, maar ik noem hier als voorbeeld wat Osho over Advaita 
Vedanta zegt, gezien de grote belangstelling die Advaita Vedanta in Nederland 
heeft. Wat bv. Douwe Tiemersma hierover gezegd heeft, zou erbij betrokken 
kunnen worden. 17 
Het verslag van een Seminar dient dan gepubliceerd te worden en toegestuurd 
te worden aan de eerder genoemde faculteiten van de Nederlandse 
universiteiten c.q. Hogescholen. De vraag hierbij is uiteraard: Is er 
'menskracht' om dit te organiseren? Het zou door een jongere generatie 'Osho-
lovers' opgepakt moeten worden. 
 

 
 
10. Tot besluit 
Aan het slot van mijn verhaal formuleer ik nog eens mijn hoofdconclusie. 
Die luidt: Osho's visie is onvoldoende toegankelijk wat betreft het intellectuele 



deel van zijn erfenis. Die is bij lange na niet systematisch, in onderlinge 
samenhang en lettend op chronologische volgorde, opengelegd. Osho's erfenis 
is een goudmijn, waarmee nog nauwelijks een begin is gemaakt om het goud 
eruit te halen. 
De algemene doelstelling bij ontginning van deze goudmijn zou moeten zijn: 
interesse wekken voor Osho's intellectuele nalatenschap. In paragraaf 10 
hiervoor zijn een aantal mogelijkheden aangeduid, onder de letters A tot en 
met H. 
Osho spreekt voor de toekomstige generaties mensen, zoals hij o.a. zegt in het 
boek van Swami Devageet: Osho. The First Buddha in the Dental Chair. 18 
In het verlengde daarvan ligt een passage van Osho, die afgedrukt is boven het 
A4tje dat uitgereikt gaat worden om de discussie van vanmiddag te stimuleren. 
Daar is te lezen, onder het motto 'My Books are Immensely Important': 
'Wat ik zeg moet aan zoveel mogelijk mensen bekend gemaakt worden, en wel 
zo spoedig mogelijk. Maak gebruik van alle moderne media om zovele mogelijk 
mensen te bereiken. Toch, wees je ervan bewust dat het heel moeilijk is om wat 
ik zeg door te geven. Het is bijna een onmogelijkheid om dit te doen, maar toch 
moet het gedaan worden. Ook al zouden het maar brokstukken zijn van wat ik 
zeg die begrepen worden, dan is dat genoeg om het veld te creëren, het 
energieveld waarin de Nieuwe Mens kan ontstaan. 
Zelfs als mensen het verkeerd begrijpen..... het is beter de Waarheid te 
begrijpen, maar zelfs als de Waarheid verkeerd begrepen wordt, is dat beter 
dan een leugen. Iets van de Waarheid blijft ook in dat verkeerd begrijpen 
bewaard. En de Waarheid heeft potentiele kracht, grote kracht. Zelfs als een 
brokstukje, een zaadje van Waarheid in je hart valt, vroeg of laat wordt het dan 
de Tuin van Eden. Dat kan niet anders. Eén enkele druppel, en de hele oceaan 
vindt zijn weg naar je toe. 19 
Ik dank jullie voor je aandacht! 
Nandan Bosma 
 
Een Osho Leerstoel 
Bij het uitwerken van deze inleiding maakte Ojas de Ronde mij attent op iets 
wat in het verlengde ligt van mijn betoog. Het betreft de moeite die op dit 
moment in de Verenigde Staten gedaan wordt om een Osho Leerstoel te 
vestigen  bij de GTU (Graduate Theological Union) in associatie met de Berkely 
Universiteit in Californië. Lees in dit bericht in OshoNews over de gevoerde 
bespreking op 4 december 2015. Ook ik pleit ervoor dat er een Osho 
Studiecentrum komt aan één van de Nederlandse Universiteiten, waaraan een 
Buitengewoon Hoogleraar verbonden is die de studie naar Osho's 
nalatenschap als leeropdracht heeft. 
 
Noten:  
1 Voor de ontwikkeling van de No-Mind Meditatie zie het boek Live Zen (eerste 
toespraak 22 april 1988).  
2 Voor Osho's uitleg over de instelling en de rol van de therapeut en hoe 
therapie en meditatie zich tot elkaar verhouden, zie bv. The Great Pelgrimage. 
From Here to Here. # 14 - 13 september 1987. 



3 Over het verschil tussen luisteren naar de aktueel uitgesproken woorden van 
Osho en het lezen van zijn boeken, zie I Am That # 9 -19 oktober 1980. Het 
heeft te maken met het verschil tussen 'communion' en 'communication'. 
4 Een aanrader voor wat betreft voor het eerste deel van Osho's levensloop is 
het boek van Pierre Evald (Swami Neeten) 'Osho Source Book. A Bio-
Bibliography 1931-1974 Gadarwara - Jabalpur - Bombay. Zie 
www.oshosourcebook.com.  
5 Jan Foudraine. Jaren van Voorbereiding. Uitg. Altamira, Amsterdam 1988, 
282 pp. 
6 Zie voor een wetenschappelijk artikel over Osho's Bibliotheek ook 
www.pierreevald.dk. Onder 'Osho, articles and presentations' klik op 'Osho 
Lao Tzu Library. The Library. Reading and Publishing  of an Indian Bookman 
and Mystic'. Artikel  in The Private Library, Fifth Sereis, vol. 8, issue 2, 
summer 2005, p. 73-96 met foto's. Zie ook sannyas.org. met zoekterm Neeten. 
7 Swami Devageet. Osho. The First Buddha in the Dental Chair. Sammasati 
Publishing, Boulder CO USA 2015.  
8 Zie over Maharishi Mahesh Yogi en diens Transcendente Meditatie het boek 
The Invitation, # 21 Q1 (31 augustus 1987). 
9 Deze boeken zijn: Zarathustra, A God that Can Dance en Zarathustra, The 
Laughing Prophet. Toespraken uit maart en april 1987. 
10 Osho heeft nooit een serie toespraken aan Socrates gewijd. Zijn visie op 
Socrates is te vinden in diverse passages in allerlei boeken. 
11 Zie Sermons in Stones #26 The Human Rights Declaration: Hypocrisy of a 
Barbarous Society (15 december 1986) en #29 Human Rights for The New 
Man (28 december 1986). 
12 Zie Beware of Socialism, toespraken uit april 1970. 
13 The Golden Future # 23 Q1 (23 mei 1987) 
14 Zie bv. Light on the Path  #28 (2 februari 1986) 
15 Max Brecher. A Passage to America. A Radically New Look at Bhagwan 
Shree Rajneesh and a Controversial American Commune. Hoofdstuk 6. pag. 
97. Zie www.maxbrechersbookstobuy.com. 
16 Dr. Hein van Dongen. De reis van de Yoga, pag. 12 in Mantra, Tijdschrift 
voor Spiritualiteit en Wetenschap, Lente 2015. -  
17 Prembuddha, in Living Satsang, mei 2015, noemt o.a. enkele grote Advaita 
Vedanta leraren, zoals Ramana Maharshi, Nisargadatta, Chinmayananda en 
Dayananda. 'Minder bekend nog zijn de vele commentaren van Osho op de 
bronnen van de Advaita Vedanta, de Upanishads en de Bhagavad Gita'. In de 
jaren 1968-1970, aldus Prembuddha, heeft Osho een groot aantal Upanishads 
weer springlevend gemaakt, niet alleen de Vedanta helder uitgelegd en 
toegankelijk gemaakt, maar er zijn diepte en wijsheid aan toegevoegd.' Hij pleit 
ervoor dat de boeken van Osho op dit terrein spoedig in het Nederlands 
vertaald worden. 
18 Zie  het in noot 7 genoemde boek van Swami Devageet,  pag. 97.  
19 The Book of Wisdom # 8 [#24] Q1  6 maart 1979 
 
 



Hoe Osho in Mijn Leven Kwam 

Passage uit het Voorwoord 

In Rajneeshpuram (aan het einde van de stilteperiode) en in 'Poona II' begon een volgende fase van de 
reis van zijn sannyasins met Osho. De toon van zijn toespraken veranderde volledig. Het werden 
uiterst felle toespraken. Zoals een Zen-Meester met zijn concrete stok de leerling bij de les houdt, zo 
brak hij in zijn toespraken (als een meer abstracte stok te zien) alles af waar in het verleden mensen 
hun toevlucht tot hadden gezocht.  

Alles wat mensen eeuwenlang goedbedoeld tot stut en steun was aangereikt (of het nu door Verlichte 
Meesters of door geestelijkheid en politici was gebeurd), alles wat fundamenteel tekort schoot en een 
zwakke plek was, werd onbarmhartig in het licht gesteld. Osho's optreden tijdens de laatste jaren van 
zijn leven is nog het beste te vergelijken met hoe Jezus de geldwisselaars met een zweep uit de tempel 
joeg en de Farizeeërs betitelde als witgepleisterde graven, als adderengebroed. 
 
Hij werd, zoals Nietzsche - aan wie hij ook een aantal toespraken wijdde -de 'man met de hamer'. Hij 
noemde geestelijkheid en politici zonder omhaal 'de maffia van de ziel'. 
 
Voor veel van zijn discipelen was het een schok. Al hun gevoel van veiligheid, rustend onder de 
vleugels van hun grootse Meester, bleek vals. Het vloerkleed werd onder vele voeten vandaan 
getrokken. Iedereen, zo riep Osho, zal enkel naar zichzelf moeten kijken.  
Vele, vele toespraken van Osho, en met name zijn laatste toespraken, gaan over Zenmeesters. 
Veelzeggend is de titel van een van zijn boeken: 'God is dead. Now Zen is the only living truth.' Zen 
kent geen dogmatiek. Ieder kan alleen maar voor zichzelf staan en kan zich niet beroepen op woorden 
of richtlijnen die door anderen voor hem uitgestippeld zijn. Je eigen Meester worden, dat is waar Osho 
zijn discipelen op het eind van zijn leven naar toe bracht. In die tijd veranderde ook zijn naam: Osho, 
'Oceanisch bewustzijn'.  

 

'My Books are Immensely Important' 

2. Globale indeling van Osho's boeken 

Er zijn enkele honderden boeken met toespraken van Osho (in Hindi en Engels) gepubliceerd. Lang 
niet alles wat op tape beschikbaar is, is al in boekvorm verschenen. Daarom is een eenduidig antwoord 
op de vraag 'Hoeveel boeken van Osho zijn er?' niet te geven. Als de Hindi-titels, voorzover niet in het 
Engels vertaald (en dat is het merendeel), niet meegerekend worden, evenmin als de compilaties, komt 
men op een totaal van 263 titels en 320 boeken. Verscheidene titels bestaan nl. uit meerdere delen, 
zoals bv. Dhammapada (12 delen) en Yoga, the Alpha and the Omega (10 delen). Uiteraard blijven in 
dit verband ook de na Osho's overlijden gemaakte thematische compilatieboeken buiten beschouwing. 

Osho's boeken zijn in meer dan 60 talen vertaald, waaronder het Nederlands. Er is één boekje met een 
vertaling van een aantal van zijn toespraken in het Fries. 

Al zijn boeken zijn - om een beetje een overzicht te krijgen - onderverdeeld in de volgende twintig 
categorieën: 

1. Buddha en Buddhist Masters 
2. Compilations 
3. Darshan Diaries 
4. Early Talks and Writings 
5. Personal Glimpses 
6. Indian Mystics 
7. Interviews with the World Press 
8. Jesus and Christian Mystics 
9. Jewish Mystics 



10. Collections of Jokes 
11. Meditation 
12. Photobiographies 
13. Questions and Answers 
14. Sufism 
15. Tantra 
16. Tao 
17. The Upanishads 
18. Western Mystics 
19. Yoga 
20. Zen and Zen Masters 

Meer bijzonderheden? 
Op deze website van de VVO kun je op het hoofdscherm bij 'Boeken' doorklikken op: 'Hier een 
uitgebreide lijst met onderwerpen.' Je vindt dan per categorie meer informatie over de 
bovengenoemde categorieën. 

Verkoop van boeken in Nederland 
Bij Osho Publikaties in Dinxperlo, zie www.osho.nl 

Boekbesprekingen 
Donna van der Steeg uit Den Haag onderhoudt een website waarop - naast een korte beschrijving - 
vele door haar geschreven besprekingen van Osho boeken staan, met allerlei extra informatie. 
Zie www.oshoboeken-besproken.nl.  

Downloaden 
Om Osho boeken te downloaden, ook in e-boekversie, zie: www.oshobooks.co.nr 
Zie ook www.osho.com en www.oshotalks.com 
Zie verder de 'Links' op de VVO-site, die toegang geven tot vele Osho en Osho gerelateerde websites. 

 

3. Osho en vragen over zijn boeken 

Het trefwoord 'book' uit het programma 'The Quest' geeft een aantal hits. Daaruit is  onderstaande 
chronologische samenvatting van Osho's antwoord op vragen over zijn boeken gemaakt. The Quest is 
gratis binnen te halen via deze website van de VVO. 

1. How do I know I need a master? Are your books useful?  
17 juni 1974, Roots and Wings  #8 Q1 

Een Zenmeester geeft een boek met de 'leer', dat 7 generaties werd doorgegeven aan zijn opvolger, die 
dat echter in het vuur gooit. Osho legt uit dat alle boeken dood zijn, kerkhoven vormen, en dat 
Waarheid niet door woorden overgedragen kan worden. Hij wijst op het gevaar dat mensen aan 
boeken en theorieën verslaafd kunnen raken en benadrukt het belang van het aanhoren van de 
woorden van een levende Meester, om in satsang bij hem te zitten. Maar alle georganiseerde 
godsdiensten koesteren hun dode boeken, de Bijbel, de Koran, de Gita. Een religieus persoon is echter 
vrij van die verslaving. Maar je hoeft die boeken niet daadwerkelijk te verbranden. 'Verbrand' de mind, 
zoek de authentieke eigen ervaring. Ook mijn boeken, aldus Osho, zijn kostbaar, als richtingwijzers, 
maar tot het moment dat je de boodschap begrepen hebt. Dan kunnen ze ook 'verbrand' worden. Mijn 
boeken zijn gevaarlijker dan de boeken van Krishna, Jezus, Mohammed. Zij leefden in een ver 
verleden, mijn boodschap is vers. Zorg voor 'roots' in de aarde en 'wings' om te vliegen.  

2. Having no Master. Is it possible to get it from books?  
6 juli 1975, Yoga: The Alpha and the Omega 5 #6 Q 10  



De gestelde vraag gaat over de mogelijkheid de 'Tao' te vinden via boeken. Dat is mogelijk, aldus Osho, 
maar slechts zo nu en dan, als uitzondering. Alleen als je werkelijk alert bent kun je Verlicht worden 
via boeken. Maar als je slaapt helpt zelfs luisteren naar een levende Boeddha niet. 

3. As information from books is useless, why then do you publish books for sale? 
14 augustus 1975, Tao: The Three Treasures 3 #4 Q 8 

Osho antwoordt dat men niet aan zijn boeken moet vasthouden, maar er op zeker moment aan voorbij 
moet gaan. 'Ik moet wel woorden gebruiken om de boodschap van stilte over te brengen.' Ooit komt er 
een moment om alle zgn. Heilige Geschriften te verbranden, ook Osho's eigen boeken. Maar nu zijn ze 
nodig, ter wille van de situatie waarin de lezer (toehoorder) verkeert. 'Nobody gains through books, but 
books can help you to go beyond.' Waar woorden hun eindpunt bereikt hebben, ook in de Bijbel en de 
Koran, aldus Osho, daar bevindt zich de Poort. Hang niet aan concepten en filosofie, dat is allemaal 
onzin. Hou niet vast aan mijn boeken, maar 'get ready to go beyond.' 

4.  Studying your books was my path. What next?  
22 augustus 1977, Sufis: The People of the Path 1 #12 Q 5  

'Ik heb de religieuze literatuur jarenlang bestudeerd, ook uw boeken. Ik heb veel vooruitgang geboekt 
op het pad, hoe nu verder?' Osho antwoordt op deze vraag dat boekenstudie niet helpt op het pad, je 
hoort dan alleen óver het pad. Leren is een barrière, je moet juist 'ontleren'. Verbrand daarom alle 
geschriften, inclusief mijn boeken. Taal en denken moet tot een eind komen, dan verschijnt het pad. 
Het is moeilijk mijn boeken te lezen, legt Osho uit, je eigen mind-interpretatie staat een juist begrip in 
de weg. Om Christus te kunnen begrijpen moet je Christus-bewustzijn hebben bereikt.  

5. You said that all your past words are unimportant. So what are Your books for?  
9 juli 1985, From the False to the Truth  #11 Q 2  

Ik heb nooit gezegd dat mijn boeken onbelangrijk zijn, aldus Osho. Voor mij is de Waarheid niet iets 
dat onveranderlijk is, en dood. Morgen is de Waarheid dieper, potenter. Vergelijk het met een boom. 
Als die bloeit, gaan de wortels gewoon door met dieper te gaan. En vergelijk de bloemen niet met de 
wortels, ze zijn niet hetzelfde. Wel behoren ze tot een en hetzelfde proces. Elk woord dat ik de 
afgelopen jaren gezegd heb, aldus Osho, is belangrijk. Er zijn tegenstrijdigheden, inconsistenties. Maar 
daar is het leven vol van, wees dus niet bang. Leef in  het heden, morgen zijn er weer nieuwe, mooiere 
bloemen. Mensen aanbidden dode heiligen, profeten en messiassen. Dat is makkelijk, hun woorden 
veranderen niet meer. Alle theologen proberen mensen verslaafd te houden aan hun godsdienst door 
die 'onwrikbaar' te maken. Blijf open voor verandering!  Als mijn 'flow' je stoort, dan is dat jouw 
probleem, ik ga door met weer te geven wat het Bestaan me brengt, en aarzel niet om mijzelf tegen te 
spreken. 
Mijn boeken, zo vervolgt Osho, zijn een test voor jou - of je met me mee kunt of niet. 'My old books are 
immensely important.' Alleen als je die begrijpt, kun je mij ook nu begrijpen. Maak je niet druk over 
inconsistenties. Als de Waarheid geopenbaard wordt, lossen al die tegenstrijdigheden op. Dan zie je 
dat het één organisme betreft, van wortel tot bloem. 

6.  Reading Your books I felt love, now here I feel fear and hatred; I am unsure.  
19 juli 1985, From the False to the Truth  #21 Q 1  

Het is gemakkelijk van me te houden als je mijn boeken leest: die zijn dood en ik niet.  Je kunt ze zelf 
interpreteren via je mind. Wat je ego versterkt neem je aan, wat niet, sla je over. Je kunt boeken 
manipuleren. Maar Osho's taak is die ego-verdedigingslijnen weg te hakken. Dan komt angst naar 
boven, want het echte werk is begonnen.  
Osho leende nooit boeken van anderen of uit een bibliotheek. Mensen doen er van alles mee, regels 
onderstrepen, aantekeningen in de kantlijn plaatsen etc.. Een tweedehandsboek is het lelijkste wat er 
in de wereld bestaat, aldus Osho. Een boek is in jouw handen, ik zelf ben dat niet. Integendeel, jij bent 
in mïjn handen. Je wordt je er van bewust dat je op een gevaarlijke plek bent. Je moet het hele proces 
begrijpen. Mensen komen bij me via het lezen van boeken of omdat ze over me hoorden. Ze komen dan 
met bepaalde verwachtingen, niet open. En als die verwachtingen niet uitkomen, ontstaat er grote 
haat. Maar dat hoort nu eenmaal bij het in slaap verkeren. Je kunt jezelf hypnotiseren. Je leest een 



boek en kunt het met bepaalde passages eens zijn of die herkennen. Maar dit soort 'boek-verlichting' is 
niet waar het om gaat: je zult de Meester onder ogen moeten zien. 

7. Did You write all those books that carry Your name?  
19 juli 1985, The Last Testament 1 #5  

Osho antwoordt op deze vraag van een journalist dat hij nog nooit een van zijn eigen boeken gelezen 
heeft. Hij heeft ook geen 'ghostwriters', de boeken bevatten zijn toespraken en zijn sannyasins geven 
die uit. 

8. You say You're not trying to influence people. But Your books, Your interviews?  
19 juli 1985, The Last Testament 1 #5  

Osho antwoordt op deze vraag dat hij ondanks zijn boeken niet probeert mensen te beinvloeden. Ook 
al zegt zijn discipel Teertha dat hij zelfmoord zou plegen als Osho dat van hem zou vragen, dan is die 
uitspraak geheel voor zijn rekening. Ik ben consistent, aldus Osho, in het mensen ervan bewust te 
maken zich niet door mij te laten beïnvloeden. Want: 'Ik kan het bij het verkeerde eind hebben.' 

9.  I find wisdom in the Catholic Church and I enjoy Your books. Is this a paradox?  
3 augustus 1985, The Last Testament 1 #28  

Ja, antwoordt Osho, het is een paradox. Jij blijft aan me vasthouden, waarmee de paradox is opgelost: 
het is afgelopen met het Katholicisme. 

10. We are reading the books You spoke in the past. Is this senseless?  
3 augustus 1985, The Last Testament 1  #28  

Nee, het is van belang, aldus Osho. Al die tegenstrijdigheden, al die boeken, zullen je helpen om mijn 
huidige uitspraken over het Bestaan te begrijpen. Dat is het enige waarom ze van belang zijn. Als je die 
om te kunnen begrijpen niet nodig hebt, verbrand ze dan. Zelf heb ik nooit een van mijn eigen boeken 
gelezen en dat zal ik ook niet doen. Wat voorbij is, is voorbij, leef niet op een kerkhof. Alleen dode 
mensen kunnen consistent zijn. 'I am alive, and I am going to be alive to the very last breath of my life. 
My last breath will also be a statement, perhaps contradicting all that I have done and said before, so 
wait.' 

11.  Can spreading Your ideas, books and tapes be enough to give birth to new man?  
23 mei 1986, The Path of the Mystic #38 Q 1 

Osho antwoordt dat als hij zegt 'Let the word be spread' hij het over individuen heeft, niet over de 
maatschappij. Hij gaat in op de verschillen tussen woord, geluid en stilte en spreekt over het feit dat de 
woorden van een Verlichte de kracht hebben een transformatie teweeg te brengen. 'Dus als ik zeg 
'Verspreidt het woord', bedoel ik dat alles wat ik jullie verteld heb, verspreidt dat op alle mogelijke 
manieren. Gebruik alle nieuwsmedia, gebruik alles wat technologie mogelijk maakt, zodat het woord 
alle hoeken van de aarde bereikt.' 
Het woord dat van een Ontwaakt Bewustzijn komt, zoals van Gautama Boeddha, is het krachtigste wat 
er is, veel sterker dan dat van kernbommen. Het kan je opnieuw geboren laten worden, opstanding 
brengen. 'En het gaat er niet om dat je enkel alles herhaalt wat ik zeg, het is een kwestie van het zelf 
leven van mijn woorden. Je leven moet er het bewijs van zijn, dat is alle wat er nodig is.' 
Osho besluit zijn toespraak met te zeggen dat de hele evolutie van de mens plaats vond door het 
woord. Elke Meester laat de wereld achter met woorden die, in de juiste handen, een geweldig 
potentieel tot transformatie bezitten. Wij zijn hier, aldus Osho, om het meest essentiële te creëren, nl. 
menselijk bewustzijn. 'Wat ik verkondig is een existentiële revolutie.' 

NOOT: Bovenstaande samenvattingen zijn bedoeld als richtingwijzer. Lees voor context, illustratieve 
verhalen en grappen altijd Osho's volledige toespraak, om tot een compleet begrip van zijn betoog te 
komen. 

 



Nieuwe bronnen voor Osho’s werk 
door Sugit Schoenmakers 
 
Introductie 
Goedemiddag. Ik wil graag iets vertellen over een aantal nieuwe bronnen voor 
Osho’s werk, namelijk over:  
1. Sannyas.wiki 
2. Osho Music Archive 
3. Osho's nalatenschap 
4. Osho Source Book 
 
1. Sannyas.wiki 

 
De sannyas Wiki is een on-line encyclopedie, waarin je makkelijk kunt zoeken 
naar informatie over Osho en waar je als buitenstaander ook heel gemakkelijk 



kennis aan kunt toevoegen, net als bij de grote Wikipedia.  
De Wiki is een initiatief van swami Rudra, hij is nog steeds de grote 
programmeur, vormgever en moderator. 
 
Bibliografie 

 



Een belangrijk deel gaat over Osho’s bibliografie. De Wiki heeft momenteel 
zo’n 2400 boeken uit 27 talen, bijvoorbeeld Nederlands is redelijk compleet, 
116 stuks  
en Fries met 1 boek. 
Maar er is nog veel werk te doen want Osho is vertaald in 58 talen. 
 
Engelse publicaties 

 
We zijn natuurlijk begonnen met de Engelse publicaties, die zijn het meest 
compleet. 
 
 
 



Boeken en edities 
 

 
 
Zo ziet een boek-pagina er uit. Je vindt bij elk boek een introductie, dat is vaak 



de omslag-tekst, en bij een vertaling zie je de naam van de oorspronkelijke titel 
en de vertaler. 
In het veld notities staan details over de herkomst van de teksten, dus 
bijvoorbeeld eerdere en latere titels van dezelfde tekst, vervolgens de 
tijdsperiode wanneer de lezingen precies gehouden werden, met een link naar 
de tijdlijn en het aantal hoofdstukken. 
 
Boeken en edities 

 
Daaronder komen dan alle edities van deze titel, dit is dat grote boek van A 
Cup of Tea uit 1980. Vrijwel alle informatie van het colofon is letterlijk 



opgenomen, zoals de copyright gegevens en de namen van de medewerkers.  
Sannyasins die aan het boek gewerkt hebben, hebben een link naar hun eigen 
Wiki-pagina.  
De Publisher, uitgever, is ook weer een link, zie hieronder. 
 
Uitgevers 

 



Via de uitgever kom je hier dus bij Rajneesh Foundation, met alle details van 
die uitgever en een link naar de boeken die uitgegeven zijn door RF. 
 
Boeken en edities 

 
Even als voorbeeld, als je bij een Nederlands boek kijkt dan vind je bij de 
vertaling een link naar het oorspronkelijke Engelse boek. 
Subcategorieën 



 
Elke taal heeft subcategorieën, hier van de Engelse uitgaven, dus zo kun je 
bijvoorbeeld alles over Tao vinden.  
Interessante categorieën zijn bijvoorbeeld de Eerste edities (First Edition 
Series), dat zijn 274 Engelse boeken en de Vertaalde Eerste Edities (Translated 
First Editions), 
dus van Hindi naar Engels, dat zijn er momenteel 58. 
 
Sub-categorieën 



 
Hier een andere belangrijke categorie: een lijst van alle Hindi boeken die nog 
niet zijn vertaald naar het Engels. Dat zijn dus nog honderden Hindi lezingen. 
De Hindi boeken zijn veel lastiger te vinden op internet, en de titels zijn vaak 
inconsistent. Swami Sarlo, uit Canada, ik schat dat die al een paar manjaren in 
de Hindi boeken heeft gestoken. En we zijn naarstig op zoek naar mensen die 
Hindi spreken. 
 
 
 



Tijdlijn 

 
Je zag net al dat elk boek een link heeft naar de tijdlijn, dus het jaar waarin het 
is gesproken of geschreven 
 
Voorbeeld: 1964 



 
Dit is de tijdlijn van 1964. Dat is een korte lijst, daar is ook nog veel van 
onbekend. 
Je ziet alle datums en ochtend (am) of avond (pm) waarop Osho gesproken 
heeft of een brief schreef of een meditatie kamp leidde, met links naar 
verdere informatie over die gebeurtenis. 
 
Voorbeeld: 1976 



 



Het jaar 1976 is meer compleet. Dan zijn er meestal twee lezingen per dag. 
Als je dit aan het maken bent dan zie je dat de hoeveelheid door Osho 
gesproken tekst echt onvoorstelbaar is. En dat gaat jaar na jaar zo door. 
 
Lezing van 3 juni 1964 



 



Het is de bedoeling dat elke individuele lezing zo een eigen pagina krijgt. Dit is 
bijvoorbeeld 3 juni 1964   tijdens een meditatie kamp,  
Met de plaats en de duur van de lezing, van audio en video de online edities als 
die beschikbaar zijn,  en met alle gedrukte uitgaven en de vertalingen. 
 
Wiki: Plannen 
In totaal zitten er nu zo’n 18.000 pagina’s in de Sannyas Wiki  
maar het is nog lang, nog lang niet af. Toekomstplannen zijn bijvoorbeeld : 
◦ Het uitbreiden van de boeken pagina’s, daar ligt nog een wereld aan 

werk. 
◦ Bijvoorbeeld voor de Hindi boeken is nog heel veel onderzoek nodig 
◦ De tijdlijn kan nog veel completer en fraaier. 
Overigens zou het een grote wens zijn om al Osho's teksten op te nemen. Maar 
daarvoor moeten er eerst nog wat copyright problemen opgelost worden.  
Cruciaal daarvoor is een heel goed zoeksysteem, en dat hebben we al op het 
oog, dat zou zelfs beter zijn dan het zoeksysteem van de CD-ROM. 
 
CD-ROM 



 
 
Even over die CD-ROM of Silver Platter zoals we vroeger zeiden, dat is 
momenteel nog steeds de meest uitgebreide bron voor Engelse teksten, maar 
die is helaas niet meer officieel verkrijgbaar. 
• In de Wiki vind je een uitgebreide lijst met alle teksten van Osho die 

ontbreken op de CD-ROM 
• en een lijst met de fouten die er in bleken te zitten, met name gaat het dan 



om fouten in de data van de lezingen. 
 
Quotes 
“My old books are immensely important.” 
From the False to the Truth #11 q2 
“Jesus!   I have never said that my books of the past are not important!” 
From the False to the Truth #11 q2 
“It is easy to love me reading my books, because books are dead.” 
From the False to the Truth #21 q1 
“Don't quote anything from my books. Those days are dead. Those books are 
dead.” 
The Last Testament, vol 1 #21 
“My books are there to be transcended.” 
Tao: The Three Treasures, Vol 3 #4 
Voor mij zelf betekent dit werk aan de Wiki enorm veel. 
Het is mijn manier om dicht in de buurt van Osho te zijn en alles wat hij te 
bieden heeft, en het geeft een enorm gevoel van urgentie om te mediteren.  
In de Wiki hebben we in elk geval heel wat wetenschappelijke pretenties, we 
proberen zo compleet mogelijk te zijn en we proberen alle gegevens zo goed 
mogelijk te verifiëren. We hebben het gevoel dat dat ook een verplichting is 
aan de mensen die na ons komen. 
En het is natuurlijk de bedoeling dat al die feitelijke informatie een GEVOEL 
geeft, een gevoel over waar Osho naar probeert te wijzen. 
 
Nieuwe bronnen voor Osho’s werk 
door Sugit Schoenmakers 
 
Introductie 
Goedemiddag. Ik wil graag iets vertellen over een aantal nieuwe bronnen voor 
Osho’s werk, namelijk over:  
1. Sannyas.wiki 
2. Osho Music Archive 
3. Osho's nalatenschap 
4. Osho Source Book 
 
2. Osho Music Archive 



 
 
Osho Music Archive 



 
In 2008 waren we hier in Amsterdam met een stel mensen aan het zoeken 



naar betere bronnen voor de muziek, 
• Amrita had dat nodig voor Osho Radio 
• en Tarangita’s had het nodig voor Osho TV 
Dat ging ontzettend langzaam, tot we hoorden over swami Tobias, een nieuwe 
sannyasin, jonge muziekleraar in een piepklein dorpje in midden Duitsland. 
Hij had net een groot aantal tapes verzamd en toen werd zijn hele muziek 
collectie gestolen. Hij heeft toen besloten om alle tapes te gaan zoeken en te 
digitaliseren! En hij heeft daarvoor tapes vanuit de hele wereld ontvangen.  
We hebben toen in Nederland geld bij elkaar gebracht om Tobias’ werk te 
financieren en uiteindelijk alles op een stuk of zeven DVD’s hier naar toe 
gekregen. 
Vervolgens hadden we dus een magnifieke verzameling en was de vraag: hoe 
kunnen we dat delen? En zo ben ik dus in contact gekomen met Rudra’s 
Sannyas Wiki. 
Daar konden we alle audiotapes publiceren, dat zijn dus de “albums” in de 
Wiki geworden, zoals je hier boven ziet van de opname van Enlightenment Day 
1980.  
Je kunt hier zien wanneer de muziek opgenomen en uitgegeven is. We 
proberen alle schrijvers en artiesten van de muziek te achterhalen, maar die 
zijn nog heel vaak incompleet. 
Je kunt alle nummers afspelen en ook downloaden.  
Van materiaal waar we bang zijn voor copyright toestanden is alleen een clipje 
beschikbaar maar de oude songs en de celebrations zijn er helemaal en daar 
hebben we verder geen commentaar op gekregen. 
Vervolgens heeft bijna elke song of track een eigen pagina … 
 
Drinking From Your Wine, Bhagwan 



 
zoals je hier ziet voor Drinking From Your Wine, Bhagwan. 
Daar vind je de schrijver van de muziek en als dat beschikbaar is ook de 
bladmuziek, afkomstig van een van de Songbooks. Zoveel mogelijk zijn er ook 
de liedteksten opgenomen, die komen vaak nog van een oude website van 
Sarlo, en we hebben ook vaak de akkoorden kunnen vinden. 
Vervolgens zie je alle versies van de song die we kennen, dat wil zeggen alle 
verschillende albums waar het op verschenen is. 
 



Wiki: Osho Music Archive 

 
Hier is de home page van het muziek archief, daar leggen we aan de 
muzikanten uit hoe we ons gedragen ten aanzien van hun rechten. Gelukkig 
hebben we daar alleen maar positieve reacties op gehad. 
 
Osho Music Archive – Share 



 
We doen daar ook een oproep om kennis en herinneringen over hun muziek te 
delen, maar dat is helaas, en tot onze verbazing, nog weinig gebeurd. 
Misschien doen we wat dat betreft iets helemaal fout in onze communicatie, 
dus als iemand daar suggesties voor heeft dan zijn die heel erg welkom.  
In elk geval, als je muzikanten kent die vóór 1990 actief waren, roep ze dan 
alsjeblieft op om hun verhalen te vertellen ! 
 
Nivedano 



 
Een prachtig voorbeeld is de pagina van onze grote drummer, Nivedano, die 
heeft een prachtig, enorm gedetailleerd verhaal verteld over zijn belevenissen 
in de muziek en met name over Osho’s betrokkenheid daarbij. 
Verderop op de muzikanten-pagina’s staan alle albums van de muzikant, en 
links naar hun websites. 
 
Foto’s in de Sannyas Wiki 



 
O ja, en Nivedano heeft ook nog honderden foto’s geupload.  
Dit is wat je ziet als je in de Wiki op een foto klikt. Je kunt alle foto’s groter 
bekijken of downloaden. 
 

Nieuwe bronnen voor Osho’s werk 
door Sugit Schoenmakers 

Introductie 

Goedemiddag. Ik wil graag iets vertellen over een aantal nieuwe bronnen voor Osho’s werk, namelijk 
over:  
1. Sannyas.wiki 
2. Osho Music Archive 



3. Osho's nalatenschap 
4. Osho Source Book 

World Heritage Trust van Anando 

3. Osho’s Nalatenschap 

• Osho Centra in Pune en over de hele wereld 
• Bibliotheken, KB, IISG, Wiki 
• Osho Research and Archive Center, Portland 
• Osho Heritage Trust 

Dit zijn natuurlijk allemaal onderdelen van een veel grotere beweging om Osho’s nalatenschap voor de 
mensen die na ons komen te bewaren. 
Ik zou graag één initiatief willen noemen dat heel groot zou kunnen worden, namelijk de Osho 
Heritage Trust. 

Ma Anando is bezig geweest om met een aantal sannyasins uit de directe omgeving van Osho, plus een 
aantal gefortuneerde vrienden een Stichting op te zetten.  
Het enige doel zal zijn het “verzamelen en behouden van Osho’s werk”. 
En ze willen dat beschikbaar maken in een mooi gebouw met superieur design.  
Daarbij zal het gaan om boekverzamelingen, manuscripten, en al het andere materiaal dat gerelateerd 
is aan Osho, ook bijvoorbeeld de verzameling van Niklank, Osho’s jongere broer. Die verzameling 
schijnt nu nog in koffers onder zijn bed te liggen. 
De Osho Heritage Trust zou gevestigd kunnen worden in Londen of misschien in Boulder in de VS, en 
mogelijk wordt er ook samenwerking gezocht met de universiteiten van Oxford of Cambridge.Ik heb 
begrepen dat we hier mogelijk in 2016 meer over kunnen gaan horen. 

 

Nieuwe bronnen voor Osho’s werk 
door Sugit Schoenmakers 
 
Introductie 
Goedemiddag. Ik wil graag iets vertellen over een aantal nieuwe bronnen voor 
Osho’s werk, namelijk over:  
1. Sannyas.wiki 
2. Osho Music Archive 
3. Osho's nalatenschap 
4. Osho Source Book 
  
4. Osho Source Book 
Iets wat in elk geval nu al heel groot is, is wat swami Neeten aan het doen is. 
◦ Neeten - Pierre Evald Ass.Prof.(Retired), Library- and education 

science 
◦ Publicatie over Osho Lao Tzu Library (2005) 
◦ Osho Source Book vol I   (2014) 
In 2005 hoorde ik over een Deense professor die geschreven had over Osho’s 
bibliotheek in Poona.  
Neeten heeft nog een tiental andere wetenschappelijke of semi 



wetenschappelijke publicaties over Osho geschreven, …  
en hij is momenteel volop bezig met zijn Magnum Opus,  
het Osho Source Book. 
 

 
 
Het eerste deel van het Osho Source Book is vorig jaar af gekomen,  



en het bevat nu 641 pagina’s,  
en al dit werk is vrij beschikbaar op internet. 
Het is gebaseerd op Neeten’s bezoeken aan Poona en aan de Ranch sinds 1981. 
En na 1991 heeft hij nog een 10-tal reizen door heel India gemaakt, 
vaak van een half jaar lang,  
om de mensen te interviewen die van jongs af aan Osho meegemaakt hebben.  
Het bevat gedetailleerde achtergrond verhalen  
zoals over de cultuur waarin Osho opgroeide, 
en met beschrijvingen van Osho door de ogen van de mensen om hem heen. 
Volume I  (2014) 
Part 1 – Raja Rajneesh, 1931 – 1951 Kuchwada and Gadarwara 
Part 2 – Acharya Rajneesh, 1951 – 1970 Jabalpur 
Part 3 –  Bhagwan Shree Rajneesh, 1970-1974 Bombay 
Deel 1 is verdeeld in drie hoofdstukken en beschrijft voor elke periode,  
wat er in die tijd in India gebeurde, wat er in Osho’s directe omgeving 
gebeurde de mensen die om hem heen waren. 
Er zijn uitgebreide beschrijvingen hoe zijn lezingen en publicaties tot stand 
kwamen,  
zoals zijn eerste, handgeschreven tijdschrift Prajas.  
De verhalen over het uitgeven van de eerste boekjes en wie daarbij betrokken 
waren 
Hoe Osho omging met de mensen die deel waren van Jeevan Jagriti Kendra.  
Enorm ontroerende verhalen over hoe het toeging op de massa bijeenkomsten, 
waar Osho zijn eerste grote toespraken hield en over de meditatie kampen, 
heel veel dingen waar ik in elk geval nog nooit over gehoord had en die 
geweldig zijn om alsnog mee te kunnen maken. 
Volume II  (in voorbereiding) 
Part 4 : Poona I 
Part 5 : Oregon 
Part 6 : World tour 
Part 7 : Poona II 
Deel 2 is nu in voorbereiding, dit zal van de tijd na 1974 een beschrijving geven 
van met name de boeken, dus een zeer uitgebreide bibliografie. 
Volume III  (in voorbereiding) 
Bibliografie 
Referenties 
Deel 3 zal bestaan uit de referenties, met alle wetenschappelijke publicaties en 
van zo’n 500 boeken die geschreven zijn óver Osho van na 1990. 
Volgens de planning verschijnen deel 2 en 3 in 2018. 
Ik zou zeggen download in elk geval die PDF,  
hoe meer het materiaal over de wereld verspreid is hoe beter. 
www.oshosourcebook.com 



 



Bij al die reizen heeft Neeten ook ruim 800 originele manuscripten van Osho 
gevonden en gedigitaliseerd … 
Er wordt nog gezocht naar de beste manier om deze op internet te publiceren. 
 
Delen! 
Ik zou willen afsluiten met een oproep:  delen moet! 
Wij zijn de mensen die opgezadeld zijn met deze nalatenschap van leven liefde 
en lachen, en dat archief zijn wij in de eerste plaats zelf, dat is onze eigen 
levendigheid, onderschat het niet.  
Dus ga vooral Dynamic organiseren, of schrijf op Hoe Osho in jouw leven 
kwam. Doe het uit egoïsme, door te delen groeit al het goede wat we bij ons 
dragen. 
Of … , ineens weet je het: je stapt in een boeken uitgeverij ! 
Osho Publikaties zorgt al heel veel jaren voor het geweldige boekenaanbod in 
Nederland en Vlaanderen, en de mensen daar zijn op zoek naar nieuwe 
samenwerkers die het stokje over willen nemen. 
En als je van boeken of computers houdt  
en toch dicht bij de Meester wilt zijn, overweeg dan vooral om mee te werken 
aan de Sannyas Wiki daar is verschrikkelijk veel nuttig werk te doen, werk 
waar mensen iets aan hebben als ze op zoek zijn naar bewustzijn. 
Dat kan met hele kleine klusjes tot zo groot als je maar wilt. 
Dank u wel 
 
Wat is de functie van Osho's boeken in deze tijd? 
door Ojas de Ronde 
 
OSHO’S  BOEKEN  WERELDWIJD 
I love Osho’s books (Lady Gaga) 
Op 17 maart vorig jaar werd ik gebeld door SBS6 Shownieuws.  
Of ik in de avonduitzending van de volgende dag iets wilde vertellen over Osho. 
Ik was stom verbaasd, en toen legde men mij uit dat er in Hollywood 
interessante uitspraken over Osho waren gemaakt. Met name Lady Gaga, een 
beroemde ster, had zich lovend uitgelaten over Osho’s boeken. En er was ook 
een filmpje binnen gekomen van  de kinderen van Pharell Williams, een 
andere ster aan het Hollywood firmament, die spurtend door Hollywood op 
hun electric boards ‘Osho, Osho’ riepen.  
De redactie van SBS6 Shownieuws vond dit heel interessant nieuws en wilde 
dit in de uitzending brengen. En of ik daar dan een context voor wilde geven, 
bijvoorbeeld door te vertellen wat Osho gezegd had over ‘spiritualiteit en 
materialisme’. 
Er was weinig tijd om na te denken, dus ik zei ‘ja’ en een dag later kwam een 
cameraman met interviewer die goed geïnformeerd bleek over Osho. En 
diezelfde avond hoorden de mensen in Nederland op SBS6 Shownieuws wat 
Osho dacht over ‘spiritualiteit en materialisme’, zagen ze  kinderen uit 
Hollywood die juichend ‘Osho Osho’ riepen en maakten een optreden mee van 



Lady Gaga, die met haar grote, onschuldige ogen en zachte en golvende stem 
zei: ‘I love Osho, and especially …..his book on Rebellion’. 
Voor het eerst maakte ik ook mee dat het commentaar van de drie 
presentatoren van SBS6 Shownieuws heel positief was. Twee van hen konden 
zich namelijk  nog de heerlijke dansavondjes herinneren die ze in hun 
puberteit in Zorba the Buddha in Amsterdam hadden meegemaakt. En die 
Rolls Royces, ja natuurlijk. Maar zijn boeken….., daar moest toch wel iets 
bijzonders in staan. Toch maar eens lezen.  
 
Lovers van Osho boeken 
Ik weet niet of zij het hebben gedaan, maar wel weet ik dat Osho’s boeken 
wereldwijd nog steeds heel goed verkocht worden. En met wereldwijd bedoel 
ik ook in landen waar je op het eerste gezicht niet aan zou denken. We weten 
het van Europa, Amerika, Rusland en India. Met name in India zijn de boeken 
van Osho nog steeds bestsellers. Maar Ma Gandha, die heel goed op de hoogte 
is van wat er speelt binnen de Osho International Foundation – de beheerder 
van de copyrights van Osho’s boeken – vertelde onlangs op de 
Humaniversity  dat er momenteel in China miljoenen boeken van Osho 
verkocht worden.  
Miljoenen boeken, vertalingen in het Chinees van de woorden die Osho eens 
sprak in zijn ashram in Poona tot degenen die toen op een spirituele zoektocht 
waren. Voor mij een wonder dat me intens blij maakt. 
Zo voelde dat trouwens ook toen ik in Poona aan Osho’s voeten zat.  In die 
dagen stuurde een collega van mij van het Ministerie waar ik gewerkt had mij 
een cynisch briefje stuurde met de vraag of er ook wonderen in de ashram 
gebeurde. Ik schreef hem terug: ‘Ik weet hoeveel moeite het me zou kosten de 
aandacht van enkele honderden mensen tien minuten vast te houden. Hier zit 
iemand die schijnbaar moeiteloos iedere dag de aandacht van duizenden 
mensen minstens twee uur lang vast houdt. Voor mij is dit het grote wonder.’ 
En het is voor mij nu een grote vreugde te beseffen dat nog steeds miljoenen 
mensen door Osho’s woorden worden geraakt. Zijn boeken blijken daarvoor 
een uniek middel. 
 
Osho een book-lover 
Osho zelf was trouwens ook een grote lover van boeken. In de jaren 1977 – 
1981, toen ik in de ashram in Poona woonde, wisten wij hoe hij praktisch de 
hele dag boeken aan het lezen was. Wat we hoorden was dat hij een 
fenomenaal geheugen had voor teksten. Als hij een boek in zijn handen had, 
las hij het door er in te bladeren en zo de tekst in zich op te nemen. Af en toe 
stopte hij op bepaalde bladzijden om ze wat nauwkeuriger te lezen en hij 
maakte er soms kleine aantekeningen in de kantlijn bij, kleine droodels die 
hem hielpen een tekst nog beter te kunnen memoriseren. Zo las hij – hoorden 
wij - vijf of zes boeken per dag, bijna altijd non-fiction. Dit om woorden te 
vinden voor de indrukwekkende, inspirerende lezingen die hij elke morgen in 
de Boeddhahal hield. 



 
 
De boeken die hij zo las, kregen ook altijd fysiek een bijzondere behandeling. 
Omdat Osho allergisch was voor drukinkt werden ze altijd letterlijk open 
gemaakt en rechtop in het zonnetje gezet op het dak van het Lao Tzu House 
waar hij toen woonde. Pas als  de zon haar werk had gedaan bracht de 
bibliothecaresse een boek naar Osho. 
En interessant, ook als er boeken van zijn lezingen werden gepubliceerd, gaf 
Osho heel nauwkeurige instructies over de fysieke kant er van: het lettertype, 
het formaat, de lay-out, kleur en tekst op de omslag. We hoorden van 
sannyasins die dat werk deden dat hij zich daar heel intens mee bezig hield en 
dat het vaak lang duurde voordat hij  tevreden was. 
Wat de inhoud betreft was het advies van Osho daarbij heel simpel: nooit één 
woord van wat hij gezegd had veranderen. Nooit, nooit. Helaas is daar later wel 
eens de hand mee gelicht. Maar dat neemt niet weg dat de boeken van Osho, 
ook in Nederland, altijd ook fysiek prachtige uitgaven zijn en dat we Osho 
Publikaties dankbaar mogen zijn dat we in ons taalgebied zo’n rijke schakering 
aan Osho’s boeken ter beschikking hebben.   
 
HET  BELANG  VAN  HET  BOEK 
Ontstaan van het boek (codex) 
Voordat ik jullie nu ga vertellen over de digitale revolutie die de verkoop van 
boeken schijnbaar onderuit lijkt te halen, wil ik graag nog even stilstaan bij 
de revolutie die het boek als boek betekende voor onze wereld. 
Ik ga geen vijfduizend jaar terug naar Mesopotamië toen men daar enthousiast 
belangrijke teksten in spijkerschrift in kleitabletten griften. Ook hoef ik niet te 
vertellen hoe men elders in die tijd rotswanden, leer, perkament of hout 
gebruikte om belangrijke boodschappen vast te leggen. Ik begin heel fysiek met 
‘papier’, gemaakt van een papyrusplant en bijna drieduizend jaar geleden 



tegelijkertijd ontdekt in Egypte en China. Zo’n papyrusplant kon je 
gemakkelijk pletten, de reepjes bij elkaar leggen en zo een vel papier maken. 
Maar daarmee heb je nog geen boek. Men maakte er rollen van, grote lange 
rollen waarop bijvoorbeeld de Joden in de oudheid hun Torah schreven. 
Prachtig versierd en opgeborgen in kunstig gemaakte kokers konden die tegen 
klimaatinvloeden in de synagogen worden bewaard en op feestdagen dansend 
worden rondgedragen. Lange rollen tekst leken de ideale manier om 
belangrijke boodschappen te bewaren en voor te lezen. 
 

 
 
Maar er zaten ook bezwaren aan. Je kon ze niet zo gemakkelijk meenemen. En 
je kon ze ook niet even doorbladeren om iets op te zoeken. Maar dat werd 
anders toen aan het begin van onze jaartelling het boek, in het Latijn ‘codex’ 
genoemd, werd uitgevonden. Zo’n boekje met teksten was gemakkelijk mee te 
nemen en door te bladeren. 
 
Mensen van het boek 
Onderzoek naar het begin van het christendom heeft aangetoond, dat de eerste 
volgelingen van Jezus juist van deze codices gebruik gemaakt hebben en 
daardoor de woorden van Jezus gemakkelijk konden meenemen zonder dat het 



opviel. Een beroemd voorbeeld hiervan is het evangelie van Thomas, een codex 
met 114 logia, 114 one-liners van Jezus dat de leerlingen van Jezus gemakkelijk 
mee konden nemen. En ook zonder dat het opviel, want de Romeinen maakten 
jacht op diegenen die er alternatieve ideeën er op nahielden. Als je met een 
grote gebedsrol rondliep  moest dat opvallen, kleine zakboekjes met 
revolutionaire opvattingen vielen niet op.  
Ook schijnt het dat de brieven van Paulus op deze manier een snelle 
verspreiding in het Romeinse Rijk vonden, want een codex had ook nog een 
ander voordeel: men kon beginnen met één of twee gekopieerde brieven, en 
daar naar believen andere brieven aan toevoegen. Tot men een hele 
verzameling had.  Met een ‘rol’ was dat niet mogelijk, met codices wel. 
 

 
 
Zo ondersteunde de uitvinding van ‘het boek’ op een unieke manier de 
verspreiding van het christendom en werden op een gegeven moment de 
‘canonieke evangeliën’ de basisboeken van de christenen. Later namen de 
Joden ook de Torah op deze manier in de diaspora mee. Toen in het begin van 
de 7e eeuw op het Arabisch schiereiland de Islam ontstond noemde 
Mohammed de joden en christenen dan ook niet voor niets ‘de mensen van het 
boek’. Maar ook voor de islamieten zelf werd de Koran het boek waarop ze hun 
geloof baseerden. Het boek had zijn intrede gedaan in de godsdienstige wereld. 
De gelovigen van de drie monotheïstische godsdiensten zijn kort samengevat 
‘de mensen van het boek’.  
 
 



Boekdrukkunst: christelijke Reformatie en wetenschap  
Maar het boek was nog niet volgroeid zoals wij dat nu kennen. Lange tijd 
moesten de teksten nog met de hand geschreven worden of gekopieeerd. Maar 
dat veranderde in de loop van de tijd. Al in de 8e eeuw kenden men in Verre 
Oosten de blokdrukkunst, waardoor teksten gemakkelijker gekopieerd konden 
worden. In de 11 eeuw was het de Chinees Pi die er de boekdrukkunst invoerde, 
en in het midden van de 15e eeuw vond Johannes Gutenberg hier in Europa de 
boekdrukkunst uit. Dat bracht een ware godsdienstige, culturele en 
wetenschappelijke revolutie op gang. 
De boeken van de Bijbel, die tot dan toe vooral onder de hoede van monniken 
en priesters ware gebleven, werden in vertalingen volksbezit en gaven een 
stimulans aan de Protestantse Reformatie die op een gegeven moment heel 
Noord Europa tot nieuwe inzichten bracht. 
Ook de wetenschap kon nu pas echt tot bloei komen. De grote werken van 
Descartes en Newton vonden hun weg naar de burgerij, gevolgd door talloze 
werken ten dienste van de vernieuwing van cultuur, onderwijs, ziekenzorg, 
leger en politiek. Spoedig zou vanuit Frankrijk en Duitsland de Verlichting zijn 
intrede doen en de kerkelijk geautoriseerde  boeken in de schaduw stellen. 
Er ontstond een groot spel van schrijvers, drukkers en uitgevers om de beste 
boeken op de markt te brengen en in bibliotheken te verzamelen. Bibliotheken 
konden nu uitgroeien tot centra waarin alle burgers en tenslotte iedereen die 
lezen kon alle informatie kon krijgen die op dat moment beschikbaar was. 
Goede bibliotheken waren de bekroning van de nieuwe ontwikkelingen van het 
boek. 
En het is dan ook niet verwonderlijk dat in deze traditie bij Nandan Bosma, het 
idee post vatte om alle boeken van Osho – maar dan ook alle boeken – bij 
elkaar te brengen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en zo voor 
iedereen in princiep beschikbaar te maken. Een gigantisch werk van 
systematisch zoeken dat nu met succes is afgerond. 
 
CONCURRENTIE  VAN  DE DIGITALE  WERELD 
Digitale revolutie: van boek naar scherm 
Maar sinds kort heeft zich op het gebied van schrijven, lezen en communiceren 
een nieuwe ontwikkeling voorgedaan: die van de digitale revolutie. Het lezen 
van een tekst in een boek wordt vervangen door het lezen van die tekst op een 
scherm. Dank zij de uitvinding van de microprocessor, midden jaren ’70 van de 
vorige eeuw, ontstond er nieuwe software die aansluiting mogelijk maakte op 
‘de cloud’, het internet, waardoor in razendsnel tempo nieuwe mogelijkheden 
van informatievoorziening geopend werden: de computer, de televisie, de 
smartphone, noem maar op.  
Het verbonden zijn met deze informatie lijkt de hoeksteen te worden  van onze 
huidige wereld. Onderzoeken wijzen dan ook uit dat het lezen van teksten op 
papier – van boeken, kranten en tijdschriften – grotendeels wordt vervangen 
door informatie verzamelen via zappen op de televisie, hapklare brokken op 
teletekst lezen  of surfen op internet. Critici noemen dit het gevaarlijke 
fenomeen van ‘ontlezing’. Zoals een vriend van me onlangs alarmerend zei: ‘De 
jeugd van tegenwoordig leest geen boeken meer! Wat moet er van hen 



worden?!’ 
 

 
 
Uit tijdbestedingsonderzoek blijkt inderdaad dat er, met name onder de 
jongeren, steeds minder boeken gelezen worden en steeds meer op het 
schermpje van de smartphone of tabletcomputer getuurd wordt, waar je tekst, 
beeld en geluid bij elkaar hebt: daar kun je radio beluisteren, 
televisieprogramma’s terug kijken, krantenartikelen snel lezen, sms-en  en 
vooral gamen, veel gamen. 
 
Nieuwe leesgewoonten van digitale consumenten 
Is hier sprake van ‘ontlezing’? Onderzoeken wijzen in een andere richting: men 
leest niet minder, want bijna de hele dag gaan lettertjes voorbij, maar men 
lees anders. De houding bij het lezen is aan het veranderen, en het is van 
belang in het kader van ons onderwerp om daar kort op in te gaan.  
Eerst iets over het lezen zelf. Waarom lezen we? Onderzoekers ontdekken dat 
mensen lezen met verschillende doelstellingen die men graag in drie 
categorieën opdeelt: er zijn mensen die vooral lezen voor hun plezier, anderen 
voor het nut op hun werk en tenslotte zijn er mensen die vooral om te 
reflecteren over het leven. 
Degenen die lezen voor hun plezier doen dat bijvoorbeeld door romans of 
detectives te lezen. Zij doen dit om emoties te voelen en nieuwe belevenissen te 
ervaren. Zij kunnen zich blij voelen als zij zich identificeren met mensen die 
succes hebben,  opgewonden of juist verdrietig raken omdat zij meeleven met 
de personages die van het leven klappen krijgen.  
Daarnaast zijn er de mensen die lezen omdat het nuttig is voor school, hun 
werk, hun positie in de maatschappij. Zij lezen om kennis op te doen en beter 
te kunnen functioneren. 



En tenslotte zijn er mensen die lezen omdat ze zin en betekenis zoeken in hun 
leven. Zij lezen boeken van filosofen of spirituele leraren, want zij willen graag 
beter in staat zijn naar zichzelf en de wereld te kijken.  
In princiep kun je met deze doelstellingen voor ogen een boek lezen dat je in je 
handen hebt of dit als digitale consument doen via een scherm. Is er verschil? 
Hans van Driel heeft hierover een aantal jaren geleden in Consument en Web 
een interessant onderzoek gedaan en komt tot de conclusie dat de ‘digitale 
consument’ anders leest en daardoor minder in staat is om echt ‘reflexief’ te 
lezen. 
De digitale consument is immers ongeduldig. Hij wil de informatie op het web 
snel vinden. Als het te lang duurt of de informatie niet meteen helder is, is de 
consument snel weg. 
Hij scant ook snel. Om te weten of het artikel zinnig is voor hem scant hij snel 
de kop en foto van het artikel en leest de lead en besluit pas daarna of het 
artikel interessant genoeg is om helemaal te lezen. 
Dat betekent dat hij in eerste instantie niets kan met lange artikelen op het 
scherm en dan leest hij ook nog het liefste vertikaal om met een paar 
oogbewegingen te kunnen zien of het artikel de moeite waard is. Het helpt hem 
daarbij als de tekst daarom wordt aangeboden in korte regels.   
Ook is de moderne consument ook erg visueel ingesteld. Ondersteunende 
foto’s, grafieken etc. stimuleren tot het lezen van een tekst. 
Tenslotte is de digitale consument een multi-tasker: hij leest de tekst en het is 
bijna vanzelfsprekend dat  hij daarnaast ook nog met andere dingen bezig is. In 
ieder geval kan hij bij het lezen nog gemakkelijk iemand bellen of sms’en. 
Conclusie: deze digitale lezer is vooral gebaat met korte teksten die visueel 
gemakkelijk te behappen zijn en zal lange teksten vermijden. Ook zal hij niet 
gemakkelijk overgaan tot reflectie op een tekst, omdat hij niet grondig leest 
maar op een snelle en oppervlakkige manier de tekst verorbert en dan weer 
honger heeft naar nieuwe teksten. 
Vraag is nu natuurlijk  of en hoe wij deze digitale consument de lezingen van 
Osho onder ogen kunnen brengen? Is dat nog mogelijk? 
 



 
Of moeten we deze snelle en oppervlakkige lezers die alleen hapklare brokken 
willen gewoon vergeten en ons richten op diegenen die nog niet door dit 
digitale virus behept zijn. Degenen die nog de rust hebben een boek van Osho 
in handen te nemen en rustig te gaan zitten lezen om diens boodschap op 
zichzelf te laten inwerken?   
Of is er nog een tussenweg mogelijk, een combinatie van beide polen? 
Ik zal deze vragen proberen kort te beantwoorden. 
 
OSHO’S  BOEKEN  IN  EEN  NIEUWE  CONTEXT 
Lezen via papier blijkt onuitroeibaar 
Ook al wordt ons leven geleid door software en leven we in een digitale wereld 
van harde schijven, usb-sticks en andere digitale informatiedragers, de 
traditionele manier van lezen via papier blijkt onuitroeibaar. Boeken worden 
nog steeds in miljoenen exemplaren verkocht en de leescultuur die sinds de 
uitvinding van de boekdrukkunst opgang maakte blijkt nog steeds talloze 
mensen te boeien. 
Het is ook heerlijk om met een boekje en muziekje thuis op een sofa te liggen 
en al lezend alle verdriet, frustratie en vreugde van je geliefde personage mee 
te maken. Of een boekje mee te namen naar een ver strand en daar de wildste 
fantasieën te beleven. Of om op je kamer onder je leeslamp teksten aan te 
strepen die van belang zijn vlak voor je examen of nog eens dat artikel door te 
lezen dat van belang is voor je werk. 
Maar vooral kan een boek met gedichten of teksten van een boeiende filosoof 
of spirituele leraar een vriend van je worden die je graag bij je op je kamer 
hebt. Osho zei niet voor niets over de boeken die hem geïnspireerd hadden dat 
hij er een love-affair mee had. En hij wilde ze ook nooit afstaan, aan 
niemand.  Zo gaat dat met fysieke boeken, en dat zal altijd wel zo blijven zolang 
wij mensen een boek kunnen vasthouden en het zo omarmen en lezen. Ik ken 
hier mensen die hun kamer vol hebben staan met boeken van Osho en die 
nooit kwijt willen. Het zijn hun vrienden geworden. Van zulke boeken kun je er 
af en toe een in je handen nemen, er een paar bladzijden in lezen en het dan 



weer verzaligd terug zetten. 
Zelf heb ik ook een rij Osho boeken in mijn kamer die met hun prachtige 
banden mijn kamer sieren. Lees ik ze? Zelden. Maar als ik met een vraag zit, 
laat ik soms stilte in me neerdalen, neem zo’n prachtboek in handen en sla het 
op een willekeurige plaats open. Altijd raak. 
Zoals ik in het begin van mijn lezing al aangaf: ook in onze digitale wereld blijft 
dit een behoefte van ons mensen en het is dan ook niet verwonderlijk dat 
Osho’s boeken nog steeds wereldwijd verkocht worden. 
 
De verleiding van het scherm  
Geldt dit ook als de hele wereld steeds meer gedigitaliseerd wordt? Er zijn al 
scholen waar alleen nog via laptops les gegeven wordt. Is dat de toekomst? 
Daar zitten veel mooie kanten aan, maar ook enkele donkere schaduwkanten. 
In mijn lezing heb ik al enkele negatieve aspecten aangegeven van mensen die 
hun informatie bijna alleen via de digitale informatieknoppen binnen krijgen. 
Maar de filosoof Hans Schnitzel ziet het nog somberder in. In zijn boek ‘het 
digitale proletariaat’ beschrijft hij een mens van wie het hele bewustzijn – zijn 
aandacht, emoties, vriendschappen, zijn ideeën en fantasieën – tot koopwaar 
zijn gereduceerd. Schnitzler maakt in zijn boek inzichtelijk dat de mens op 
deze manier zowel zijn handelingsbekwaamheid als zijn levenkennis dreigt te 
verliezen. Totale proletarisering is het resultaat. 
Geen reflectie meer, geen ‘omdenken’. Dat woord zag ik onderweg hierheen 
met een groot vraagteken op een reclamebord op het station in Naarden-
Bussum. Op het reclamebord stonden een aantal boeken met titels als: ‘Wat is 
geluk?’, ‘Hoe verbeter je je relatie?’, ‘Hoe voorkom je stress?’. Maar er stonden 
ook antwoorden bij uit de wereld van de digitale consument: ‘Geen tijd’, ‘Ik 
lees alles al op facebook’, ‘Waarom boeken? Kun je jouw verhaal niet kort op 
een bierviltje uitleggen?’ 
Dit reclamebord dat ik in Naarden-Bussum zag was natuurlijk daar opgezet 
door de gezamenlijke boekwinkels van Nederland. Want de tekst eindigt met 
een oproep om boeken te lezen. Maar het tekent wel de sfeer. Het geeft de 
filosoof Hans Schnitzel in zekere zin gelijkhandels. Zijn boek over ‘het digitale 
proletariaat’  is duidelijk een verontrustend boek over het lot van de mens in 
een wereld waarin digitale techniek en ‘het net’ ons bestaan fundamenteel 
veranderen. En of je het met hem eens bent of niet, zijn intelligente en goed 
onderbouwde analyses roepen de vraag op hoe we ons als mensen dienen te 
verhouden tot de virtualisering en digitalisering van ons leven. En Schnitzel 
staat met deze kritiek niet alleen. Zijn analyses roepen momenteel velen op tot 
bezinning op onze digitale cultuur.  
Toch zullen wij het voorlopig met deze cultuur moeten stellen. En er ook in 
meegaan. Maar dan wel op zo’n manier dat we er tegelijkertijd ruimte in 
scheppen voor bezinning op de manier waarop wij leven. Osho’s boodschap is 
in dit opzicht glashelder, maar zijn wij ook in staat deze zo door te geven dat 
de digitale consument erdoor geraakt wordt? 
Over het belang van de inhoud van Osho’s boodschap voor onze tijd kan ik kort 
zijn. Wij hebben dat zelf ervaren. En ook een megabedrijf als Amazon.com 
ondersteunt het. Op hun website lezen we: ‘Osho, known for his revolutionary 



contribution to the science of inner transformation, continues to inspire 
millions of people worldwide in their search to define a new apporach to 
individual spirituality that is self-directive and responsive to the everyday 
challenges of contemporary life.’ 
En Amazon vervolgt: ‘Osho’s teachings defy categorization, covering 
everything from the individual quest to the most urgent social and political 
issues facing individuals and society today.’ Op deze manier schets Amazon 
kort en krachtig het belang van Osho’s wijsheid en boodschap voor de huidige 
cultuur. 
Maar blijft Osho’s wijsheid ook bekende in onze digitale wereld? Ik ben blij dat 
Osho International Foundation hierin wereldwijd al veel belangrijke stappen 
heeft gezet. Met name ook door deze lezingen van Osho in prachtige kwaliteit 
uit te zenden via Osho.com en Radio Osho.com. Ook in Nederland wordt via de 
Vrienden van Osho nog steeds veel gedaan om zijn lezingen via enkele lokale 
zenders in Nederland uit te zenden. Tarangita Bosman levert nog steeds een 
grote bijdrage hieraan, met name door het ondertitelen van deze lezingen. 
Wat mijzelf betreft geniet ik ook in mijn digitale wereld van het abonnement 
dat ik mag hebben op mysamasati.com. Uniek hieraan is dat enkele malen per 
week tussen mijn mail een korte uitspraak van Osho verschijnt, meestal 
geconcentreerd rond zijn kernthema’s ‘bewustwording en liefde’. Juist die 
korte teksten zijn inspirerend voor mijn digitale werkzaamheden en prikken 
voortdurend mijn neiging tot digitale verslaving door. 
 
INSPIRERENDE  INITIATIEVEN 
Nieuwe kansen in een digitale wereld 
Wat de integratie van Osho in de digitale wereld betreft lijkt er op deze manier 
niet veel meer te verbeteren. Is er nog iets te doen om de verkoop van boeken 
te stimuleren? Dat is niet zo eenvoudig, maar onlangs kreeg ik een idee. Ik 
zocht een lees- en luisterboek voor een achternichtje en kwam in een AKO 
winkel terecht bij sprookjesboeken die kunnen worden voorgelezen, maar 
waarbij ook een cd was gevoegd waarin een acteur de tekst voorleest.  
• Dat bracht me bij de vraag: zou het nuttig zijn om bij een enkel boek van 

Osho ook een cd of dvd met gelijke tekst te voegen, zodat de lezer op een 
gegeven moment het boek kan dicht slaan en ofwel luisteren ofwel 
kijken en luisteren naar wat Osho te zeggen heeft? In de digitale wereld 
probeert men ook steeds meer zintuigen aan te spreken. Wij zouden dat 
ook kunnen doen door mensen een boek te geven waarin ze Osho’s 
woorden kunnen lezen, maar hem ook kunnen horen en zien.  

• En ik zie nog andere mogelijkheden. Een leeskring rond een boek van Osho. 
Zo’n kring, waarin je met vrienden en vriendinnen bij elkaar bent en 
ervaringen deelt die te maken hebben met de inspiratie van Osho, 
creëert iets waaraan de digitale consument meer dan aan iets anders 
behoefte heeft: echte vriendschap.  

•  
• Er is in de digitale wereld veel pseudo-vriendschap. Men wil altijd en overal 

‘connected zijn’ of ‘connectie hebben’. Dat wordt in zekere zin mogelijk 
gemaakt binnen de door data en software gedreven virtuele 



maatschappij. Vrijwel elke locatie biedt internet aan en met pc’s, 
laptops, tablets en smartphones is het opvragen of versturen van 
informatie een kwestie van een klik op de knop. Dit creëert een zekere 
mate van contact en dat wordt steeds meer als een noodzaak gevoeld. 
Het niet hebben van connectie voelt voor velen als digitaal 
kluizenaarschap en onderzoeken onder jongeren wijzen al uit dat het 
niet aanwezig zijn op sociale netwerken of het hebben van weinig 
vrienden op de sociale netwerken voor de nodige stress zorgt.  

•  
• Maar onderzoeken wijzen ook uit dat dit pseudo-vriendschappen zijn. Door 

elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen  ‘in real time space’ 
ontstaat er iets anders, echte contacten, echte vriendschappen. Op deze 
manier creëer je met elkaar ‘quality time’ en kun je gemakkelijker in 
contact komen met je eigen diepte. Zei Osho ook niet dat waar twee of 
drie sannyasins in zijn naam samenzijn, hij in hun midden is? Samen 
eten of eten meebrengen kan dit ook nog eens op een prettige manier 
veraangenamen.  

•  
• Misschien kan vanuit een bloeiend Osho centrum  zo’n leeskring worden 

opgezet, eventueel in combinatie met meditatie in het centrum. Een 
bepaald boek van Osho zou dan uitgangspunt kunnen zijn, en de enige 
vraag waarop ingegaan wordt is dan: wat doet die tekst mij? Dit 
uitwisselen van ervaringen helpt ieder om in de spiegel van de ander de 
eigen diepte te onderzoeken. Want dit gaat dieper dan wat je op 
Facebook kwijt kunt. En het kan ook tot een echte onderlinge band 
leiden. Precies wat we in onze digitale wereld nodig hebben. 

•   
•  



• 
  

• En er is nog een mogelijkheid. Die kwam naar boven toen we in de pauze met 
elkaar stonden te praten en een beetje ‘out of the box’ probeerden te 
denken: een ‘game’ opzetten, een spel dat bijvoorbeeld ‘Be Here Now’ 
heet, waarin je in de gevangenis terecht kunt komen – de gevangenis van 
je denken, je persoonlijkheid -  maar waar je ook  de bevrijding kunt 
meemaken.  

•  
• Dit lijkt me een idee dat nader uitgewerkt kan worden, samen met iemand 

die over de technische know-how beschikt en met mensen die een 
schatting kunnen maken van het budget dat hiervoor nodig is. Misschien 
kunnen we zo de weg kunnen vinden naar de praktische uitwerking 
hiervan. Zo’n ‘game’ lijkt me in onze digitale wereld een oase. 

Dank voor jullie aandacht en graag hoor ik jullie reactie. 
Ojas de Ronde 
 



6. Stellingen, Discussiepunten en Afsluiting 

Citaat van Osho 

Bovenaan het A-4tje dat uitgedeeld werd tijdens de lunchpauze van het Seminar stond het volgende 
citaat van Osho: 

'Wat ik zeg moet aan zoveel mogelijk mensen bekend gemaakt worden, en wel zo spoedig mogelijk. 
Maak gebruik van alle moderne media om zovele mogelijk mensen te bereiken. Toch, wees je ervan 
bewust dat het heel moeilijk is om wat ik zeg door te geven. Het is bijna een onmogelijkheid om dit te 
doen, maar toch moet het gedaan worden. Ook al zouden het maar brokstukken zijn van wat ik zeg 
die begrepen worden, dan is dat genoeg om het veld te creëren, het energieveld waarin de Nieuwe 
Mens kan ontstaan. 

Zelfs als mensen het verkeerd begrijpen..... het is beter de Waarheid te begrijpen, maar zelfs als de 
Waarheid verkeerd begrepen wordt, is dat beter dan een leugen. Iets van de Waarheid blijft ook in 
dat verkeerd begrijpen bewaard. En de Waarheid heeft potentiele kracht, grote kracht. Zelfs als een 
brokstukje, een zaadje van Waarheid in je hart valt, vroeg of laat wordt het dan de Tuin van Eden. 
Dat kan niet anders. Eén enkele druppel, en de hele oceaan vindt zijn weg naar je toe. 
The Book of Wisdom # 8 [#24] Q1  6 maart 1979 

Daarna volgden enkele Stellingen en Discussiepunten, voorafgegaan door de 
opmerking: 

Onderstaande punten zijn bedoeld als aanzet voor een gesprek. 
Voel je echter vrij om eigen opmerkingen toe te voegen! 

1. De enorme intellectuele kennis van Osho zou beter toegankelijk gemaakt moeten worden. Daarvoor 
zouden in de eerste plaats de universiteiten en hun faculteiten theologie, filosofie, vergelijkende 
godsdienstwetenschappen, psychologie en sociale wetenschappen systematisch bereikt moeten 
worden. Zou het beschikbaar hebben van een 'Introductie-cursus Osho' met literatuurverwijzingen 
daarbij helpen? Hoe zou je dat moeten aanpakken? 

2. Je hoort weleens dat er eigenlijk weer een Nederlandstalig tijdschrift zou moeten komen, gewijd aan 
Osho's visie, zoals in het verleden het tijdschrift 'Rondom Osho' bestond. Dat zou wellicht in digitale 
vorm kunnen. Zou er naar je gevoel een 'pool' van auteurs en medewerkers te formeren zijn? Een 
andere mogelijkheid: Dit voorjaar kwam een eenmalige uitgave van een glossy uit: 'Jezus!'. Het 
Contactorgaan Moslims heeft inmiddels een uitgave van 'Mohammed!' uitgebracht. Een idee om eens 
een glossy 'Osho!' uit te brengen? Wat zou globaal de inhoud kunnen zijn? 

3. Voor toekomstige generaties zal het relevant zijn om Osho te kunnen plaatsen in zijn tijd en 
culturele omgeving. Osho is immers 'an ordinary man'. Naast het publiceren van zijn boeken, audio's 
en video's is het daarom belangrijk zijn biografie zo goed mogelijk vast te leggen, inclusief de historie 
van communes en de levensverhalen van sannyasins. Wat kunnen de huidige sannyasins doen om 
Osho's werk voor toekomstige generaties beter beschikbaar te maken? 

4. Sannyasins zouden zich meer kunnen verdiepen in de boeken die Osho noemt in de toplijst 
wereldliteratuur, in zijn 'Books I have Loved'. 
Kan het oprichten van leesclubs ter verhoging van culturele bagage daarbij behulpzaam zijn? Wordt 
dan duidelijker waarom Osho die boeken in zijn lijst opnam? 

Resultaat 
De discussies (een levendige brainstorm) vonden plaats in vier groepen. Uit het verslag aan de 
voltallige vergadering bleek dat een hoeveelheid aan onderwerpen aan de orde kwam. Enkele topics 
waren: 

-  Het is nodig om Osho kenbaar te maken aan bestaande maatschappelijke groeperingen, zoals de 
'Slow Food Movement'. 



- Het verdient aanbeveling een 'glossy 'Osho!' uit te brengen. Wel dient de inhoud heel gevarieerd te 
zijn, artistieke en fotografische vormgeving zijn erg belangrijk. 

- De ontwikkeling van een App voor jonge mensen is nodig, om hen in aan raking te brengen met 
Osho's visie. Jonge mensen zijn onzeker: pesten, scheiding ouders, verslaving, etc. Zo'n App 'Be Here 
and Now' zou over een poppetje kunnen gaan, dat fysiek groeit in omvang (dit illustreert het zich beter 
voelen) naarmate de gebruiker stappen zet om zijn angsten en onzekerheden onder ogen te zien, met 
behulp van Osho's visie. Emoties beleven en zelfsturing maken een jongere op die manier stabieler en 
meditatiever. Maar zo'n App zou ook door-ontwikkeld kunnen worden voor volwassenen. 

- Onderzoek is nodig om Facebook intenser bij Osho en het 'sannyasgebeuren' te betrekken en een 
forum te creëren. Dat geldt ook voor Twitter. Onder luid gelach werd hier opgemerkt: Een dagelijkse 
boodschap zou kunnen onder de noemer: 'Osho, geef ons heden onze dagelijkse quote!'. 

- Er is zeker behoefte aan een 'Introductiecursus Osho' voor studenten. Maar het schrijven daarvan is 
niet eenvoudig, gezien de vele diverse benaderingen van Osho. 

- Osho's boeken zijn te dik, er zouden weer meer dunne boekjes moeten komen, zoals The Rebel.  

- Het idee van het oprichten van 'spiritueel/literaire leesclubs' verdient zeker overweging. 

- In plaats van te wachten op bezoek van een journalist, is het in deze tijd beter zelf een 'editorial' te 
schrijven over bepaalde gezichtspunten van Osho en dat aan te bieden aan een redactie. Op die 
manier, via een goed verhaal, wordt aktief interesse bij de pers gewekt. 

- Er zou een denktank tot stand moeten komen om allerlei mogelijkheden om Osho's visie uit te dragen 
nader uit te werken. Jongeren dienen hier eerder bij betrokken te worden 'grijze haren-mensen'. 

Afsluiting 
Na de discussie volgde de Lachmeditatie, onder leiding van Dhyan Sutorius. 

Onder de deelnemers werden daarna drie exemplaren verloot van het boek 'Take it Really Seriously. A 
Revolutionairy Insight into Jokes', een verzameling van grappen die Osho gebruikte in zijn toespraken 
(688 blz.) 

Tenslotte kregen alle deelnemers een gratis exemplaar uitgereikt van de tweede, vermeerderde druk 
van  het boek 'Hoe Osho in Mijn Leven Kwam' (237 blz.), een verzameling persoonlijke verhalen van 
sannyasins en niet-sannyasins die beschrijven wat hun ontmoeting met Osho hen deed. Elk boek was 
verpakt in een tasje met de handtekening van Osho als opdruk. 
Er was applaus voor organisatoren, vrijwilligers en inleiders. 
Dagvoorzitter Khoji wenste tenslotte een ieder: 'Wel thuis!' 
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