BESCHIEDENIS

oor cynische
journalisten en
publicisten waxen
het mooie tijden,
de hoogti jdagen
van de Bhagwan
in Nederland,
tussen 1980 en 1984. Boudewijn
Biich, destijds scribent van Het
Parool, werd door de krant naar
The Orange Full Moon Affair,
het intemationale Bhagwan-festival in het Frans Otten Stadion
gestuurd en zag daar ‘7000 afwezig glimlachende mensen dansen
en kussen.’ Matt Dings, die voor
de Tijd naar hetzelfde evenement
ging, hoorde er rond drie u u r ’s
nachts Ramses Shafiy - destijds
Shami Shafiy, want Ramses was
een van de bekende Nederlanders
die zich aansloot bij Bhagwan
- ‘Hoog Shami, kijk omhoog
Shami,’ improviseren met op zijn
hoofd een rode pet en om zijn nek
een mala, de kralenketting met
Bhagwans foto.
Ieder mens dat zichzelf weldenkend vond, keek neer op de
in rood en oranje geklede volgelingen, sannyasins genoemd, van
de Indiase Rajneesh Chandra
Mohan die zich Bhagwan liet
noemen en weer later Osho. De
voormalige professor in de filosofie had het Rajneeshisme ontwikkeld, de leer die middels therapie,
meditatietechnieken en vrije seks
to t een spiritueel ontwaken zou
leiden en die vooral grote aan-

In d e Netflix-hit Wild Wild
Country - over d e opkomst
en o n d e rgan g van d e Bhagw anbew eging - komt Neder
land even ook voorbij.
W as het fenomeen hier echt
zo groot?
trekkingskracht had op blanke
westerlingen.
In het dorp waar ondergetekende opgroeide, hadden gezinnen begin jaren 80 twee angsten
als ldnderen richting Amster
dam vertrokken: dat ze aan de
heroine zouden raken of dat
ze zich bij de Bhagwan zouden
aansluiten. Zowel het eerste als
het tweede was niet eens helemaal uit de lucht gegrepen: met
10.000 hero'ineverslaafden was
de drug destijds volop aanwezig
in de hoofdstad en met ongeveer
evenveel Bhagwan-aanhangers
(het precieze aantal is nooit exact
vastgesteld, maar het zou voor
heel Nederland in de buurt van de
15.000 hebben gelegen), was het
niet onmogelijk om daar iets van
op te pikken. Sterker, de Bhagwan
was zeer aanwezig in die tijd: ze
had onder meer een restaurant,
een wasserette, een boekhandel
en er was een woongroep, die
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eerst in de oude gevangenis aan
de Havenstraat zat. Later, toen er
steeds meer aanhangers kwamen,
verhuisden ze naar het Comelis
Troostplein, w aar ze een grote,
zo veel mogelijk zelfvoorzienende
gemeenschap vormden. En dan
werd e r in 1983, m idden in het
centrum aan de Oudezijds Voorburgwal, ook nog eens discotheek
Zorba de Buddha geopend, die
binnen de kortste keren uitgroeide to t een van de populairste
discotheken van de stad en waar
je prim a kon dansen op de 80 m2

grote dansvloer. D at de avond
een paar keer werd onderbroken
omdat het personeel een tussentijdse meditatie deed, deerde de
bezoekers allerminst. Ze stonden
in lange rijen voor de deur om
naar binnen te mogen. Toch hoef
de de doorsnee bezoeker geen
angst te hebben d at hij bekeerd
zou worden op zo’n avond.
Anders dan veel m ensen (vooral
in dorpen, hier en in Amerika)
dachten, was de Bhagwan geen
sekte, h et was geen beweging die
je inlijfde en je vervolgens niet

meer liet gaan. Mensen die zich
erbij aansloten, waren zoekers,
die verdieping zochten en 'love,
peace a nd harm ony’wilden. Sommigen nam en hun kinderen mee,
die in de communes door iedereen werden verzorgd, w ant bezit
bestond niet. Bhagwan vond dat
kinderen hun eigen gang moesten gaan, dat ze slechts geholpen
hoefden te worden om zichzelf
te zijn. Ze moesten worden
gesteund en gekoesterd, m aar dat
hoefde niet per se door de eigen
ouders te gebeuren. Ma Anand

Bhagwan Festival
met Ramses Shaffy
in het Frans Otten
Stadion in Amster
dam, juli 1981

Sheela, Bhagwans persoonlijke
secretaresse, door velen (later)
gezien als de kw ade genius van
de beweging, gaf daar een eigen
interpretatie aan: vanuit Oregon
liet ze weten d at kinderen zich
h et beste konden ontplooien zonder h u n ouders. En zo kw am en
er in Engeland, Duitsland en ook
in N ederland plekken w aar de
kinderen samenwoonden en voor
elkaar zorgden, zoals in Heerde,
aan de rand van de Veluwe, w aar
een handjevol sannyasins zich
ontfermden over een groep van
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FICTIEVE WERKELIJKHEID
Wild Wild Country, de 6-delige documentaire die sinds april o p Netflix in
Nederland is te zien. houdt ook nier
de gemoederen flink bezig. D e serie
over de periode dat de oorspronkelijk
in India residerende Bhagwangemeenschap in de Amerikaanse staat O regon
neerstreek, en daar ‘last’ kreeg, eerst met
zijn buren, bet veertig inwoners tellende
Antelope en later ook met de rest van
het land, is een fascinerend document.
D e reeks werd gemaakt door de gebroeders Way. D e twee nog jonge regisseurs
waren toen het zich allemaal afspeelde,
tussen 1981 en 1984, zelf nog kinderen
en voordat ze met de documentaire
begonnen, Hadden ze eigenlijk geen
idee wie o f wat Bhagwan was, laat staan
dat ze wisten van de utopische stad die
de beweging voor ogen had - en deels
opbouwde in de streek die voorheen
bekend stond als ‘het grote modderige
landgoed’. Ze stuitten er bij toeval op
toen ze net hun eerste documentaire
af hadden, The Battered Bastards of
Baseball (2014) die zich in Portland,
eveneens in O re go n afspeelde. Z e had
den er gewerkt met een filmarchief en
een archivaris daar vroeg of ze al een
volgend project op het o o g hadden.
Het was deze man die hen wees op de
schat aan 300 uur archiefmateriaal over
de Indiase goeroe en zijn volgers die
voor honderd miljoen dollar een stad
had gebouwd, compleet met vliegveid,
stuwdam en honderden huizen waar
dertig jaar na dato niets meer van restte,
behalve heel veel beeldmateriaal en, zo
bleek toen ze erin doken, no g meer oral
history. Ze gingen aan de slag, vonden
al snel hun hoofdrolspelers waaronder
de spin in het web. Bhagwans voormalig
persoonlijke secretaresse M a Anand
Sheela en maakten een bijzonder genuanceerd portret over hoe de Rajneeshees, die aanvankelijk in vrede kwamen,

betrokken raakten bij biochemische
ooriogsvoering. moordaanslagen en
verkiezingsfraude. Het bijzondere aan
de documentaire is dat hij naast het
ongelooflijk goed gemonteerde archief
materiaal een uitermate knap narratief
heeft, met spanningsbogen en diffhangers, het in de kem gaat over de angst
voor de ander: de kleine gemeenschap
van Antelope was doodsbang voor de
Rajneeshees (in de eerste aflevering
prachtig verbeeld met beeld van in
oranje geklede mensen als een invasie
van bodysnatchers door de straten van
het dorpje lopen). D e sanyassins op hun
beurt waren bang voor de conservative
dorpelingen. O m dat de W ays zich
vooral concentreren op de bittere strijd
tussen de twee, moesten er veel 'dar
lings' sneuvelen. Waar je bijvoorbeeld
maar weinig van ziet, is hoe het dagelijks
leven van de sannyasins zich voltrok, hoe
ze hun dagen doorbrachten. Dat ze hun
eigen leven hadden en dat velen echt
geen idee hadden van de strijd die er
gaande was in de hogere regionen van
de organisatie. W at ook mist in de do
cumentaire is uitgebreide aandacht voor
het gedachtengoed van Bhagwan zelf.
W ie hij precies was, wat hij predikte, behaive vrije liefde en later, toen hij leerde
over aids, vrije liefde met condoom en
handschoenen. In een interview met de
broers zeggen ze ook dat er - omdat
hij in die jaren zijn zwijggelofte aflegde
en maar weinig in de openbaarheid trad
(behalve dan als hij zijn dagelijkse rit in
een van zijn 96 Rolls Royces langs zijn
rolgelingen maakte) - er weinig archief
materiaal van hem is. Een van de Waybroers stelt zich voor dat een speelfilm
over O sh o dit hiaat zou kunnen opvullen. Er zijn sowieso al onderhandelingen
gaande over een fictionalisering van de
documentaire. O o k daarop kunnen we
eigenlijk niet wachten.

vijftien peuters, kleuters en ti
ners. Een van de bewoonsters^
destijds 13-jarige Maroesja pJ •
zonius, maakte in 2004 de do ^
mentaire Communekind, Waa^ '
ze (met zeer gemengde gevoelen x
terugkijkt op haar jaren bij Bha
wan.
In Nederland sloten naast
Ramses Shaffy nog een aantal
bekende mensen zich aan bij
beweging. Albert Mol zou een *
volgeling zijn, al noemde hij 2jcu
zelfgeen discipel, maar leidde hi'
theaterworkshops in een van deJ
vele door Nederland verspreide
filialen van Bhagwan omdat hij
‘net als de spiritueel leider zelf
ervan hield les te geven’ zoals hij
in een reportage over de work-J
shop in Elsevier zei. Het artikel
werd opgeluisterd met foto’s
van vrije expressie beoefenende
sannyasins en van aan de lijn
te drogen hangende communewas ‘...meer roze, hard-rood en
bordeaux dan oranje...’aldus het
onderschrift. Ook oprichters van
cabaretgroep Don Quischocking,
George Groot en zijn vrouw Anke
Groot-Peterson, waren in de ban
van Bhagwan. Groot kleedde
zich alleen nog in het oranje en
liet zich aanspreken met Swami
Anand George. De bekering leid
de tot onrust in de groep die in
1981 uit elkaar viel. Woordvoerder van Bhagwan in Nederland
was psychiater Jean Foudraine, in
de jaren 70 bekend geworden met
zijn omstreden visie op de behandeling van mensen met schizofrenie, maar onder het progressieve deel van Nederland genoot
hij vooral bekendheid door
zijn bestseller Wie is va n hout?
(1971), waarin hij pleitte voor een
humane aanpak van de behandeling van psychiatrische patienten.
Foudraine, wiens Bhagwannaam
Shami Deva Amrito luidde, had
de grote leider een paar keer persoonlijk ontmoet, eerst in Poona,
India waar de ashram aanvan
kelijk zat en later toen de com
mune naar Amerika verhuisde,
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in Oregon. Foudraine voelde
zich ‘een soort oranje Johannes
de Doper’, vertelde hij in een
interview. ‘Hij heeft me nu weer
een zware opdracht gegeven. Ik
moet een nieuw boek schrijven.
Ik heb gevraagd om de last van
mijn schouders te nemen.’ Ook
zijn ‘bekering’ wekte hoon bij de
vaderlandse pers. Journaliste
Bibeb sprak hem in 1981 voor
Vrij Nederland. Op haar observatie: ‘Je lijkt niet veel gelukkiger
dan vroeger’ antwoordde Fou
draine: ‘Geluk is voor lollyzuigers.’
Toch was geluk en blijmoedigheid vooral de eerste jaren juist
het kenmerk van de aanhangers
van Bhagwan. Wie de woongroep
aan de Comelis Troostplein
bezocht, zag een opgewekte
bedrijvigheid: iedereen, van jong
tot oud, was aan het werk, al
werd het geen werken maar Svorshippen’ genoemd: ‘erediensten’.
Werken, vooral met de handen
- dat zie je ook in W ild W ild
Country - gaf een enorme voldoening. Het samen bouwen en
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het samen zorgen dat alles draait,
was goed voor een aanstekelijke
energie. Samen mediteren, dansen, en de vrije seksuele moraal
was voor velen op dat moment in
hun leven het beste wat ze kon
overkomen.
Frank Wiering, zelf een zoekend mens, maakte in 1984 de
documentaire De nieuwe mens
over vier Bhagwan-volgelingen.
Hij sluit zich daartoe aan bij de
commune in Heerde en gaat later
met ze mee naar Amsterdam,
naar het complex op het Comelis
Troostplein. Als de vier vervolgens naar Rasjneepuram in Ore
gon gaan, om de leider in het echt
te ontmoeten en mee te draaien
in de beroemdste aller Bhagwancommunes, gaat ook Wiering
mee. Het bijzondere aan de film
is dat hij echt een inkijkje geeft in
het alledaagse leven van de Rasjenees. En dat de twee vrouwen
en twee mannen die hij volgt zo
eerlijk zijn over hun zoektocht,
die ook in onze tijd eigenlijk
volkomen helder is en in die zin
niet gedateerd aandoet. Vooral

Bijeenkomst van
Bhagwanaanhangers in Amsterdam
RAI in 1981.
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TE ZIEN OP
NETFLIX
Zesdelige documentaireserie over
de Bhagwan in
Amerika

de vrouwen maken de indruk het
goed op een rijtje te hebben. Met
de keuze voor Bhagwan kiezen
ze voor een vrijheid die ze tot
dan toe ontbeerden. Wiering zelf
besluit zich uiteindelijk niet aan
te sluiten, zoals hij het op het
eind van de documentaire, zittend met een van zijn personages
verwoord: 1Heaven is to float, hell
is to steer. Ik stuur liever.’ Eigen
lijk nog interessanter, niet zozeer
qua beeld, maar wel qua inhoud,
is het vervolg dat hij twintig jaar
later maakte. In De meester en
het echte leven (2004) zoekt hij
de vier sannyasins wederomop
en kijkt hoe het ze is vergaan.
Wat blijkt? Waar de Bhagwanbeweging na de schandalen in
Oregon, het uiteenvallen van de
beweging en de dood van Osho
zijn draagvlak heeft verloren en
het aantal sannyassins wereldwijd is gedecimeerd, hebben
de vier op een bepaalde manier
gevonden en vastgehouden wat
ze destijds zochten. Ze wonen in
verschillende landen, hebben (op
een na) hun huis zelfgebouwd
o f verbouwd en blijken het nog
altijd eens te zijn met wat ze zeiden in de fragmenten die Wiering
hen nu laat zien. Wat hetzelfde
is gebleven, is dat ze nog steeds
zoeken naar rust en spiritualiteit
en naar de innerlijke weg. En
daar allemaal naar leven: de een
geeft workshops meditatie en
yoga op Ibiza, een ander woont
in Australia en vertelt dat ze nog
altijd *worshipt’ als ze werkL En
een ander woont gewoon op een
flatje in Buitenveldert en is zijn
eigen goeroe geworden.
Het is, na het zien van W ild
W ild Country, goed om te zien
dat de in De meester en het echte
leven ge’interviewde sannyasins,
die eigenlijk nog steeds overwegend blij en jubelend terugkijken,
niet per definitie een uitzondering o f typisch Amerikaans zijn.
Niet voor iedereen is het keurslijf
van het gewone leven nou eenmaal het meest passend.
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