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Een reactie op het artikel van Ewald Wagenaar over Osho in de film ‘Wild Wild Country’. 

Frank Cliné (Swami Anand Frank), 6 juli 2018. 

In zijn recente artikel over de Netflix-serie Wild Wild Country komt Ewald Wagenaar tot een herwaardering, beter gezegd 

een afwaardering, van Osho. Hij vindt de serie ontluisterend voor Osho’s imago; het bevestigt zijn beeld van 

ontsporende heilprofeten. Ik kan hem geruststellen: Osho had lak aan imago. Iedere pr-functionaris zou handenwringend 

bezweken zijn indien hij Osho had moeten bijstaan, maar Osho deed altijd onverstoord – op meesterlijke wijze – gewoon 

wat hij noodzakelijk achtte. Hij richtte zich op dat deel van de mensheid dat in staat was door de schijn heen te kijken en 

de sprong in het diepe te wagen. Het probleem met Ewald Wagenaar is, dat hij wat betreft Osho hinkt op twee 

gedachten. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om het artikel van Ewald Wagenaar op enkele punten van commentaar te 

voorzien. 

De schrijver bekent zich wat schuldig te voelen nooit sannyasin te zijn geworden. Hij voelt zich daarom al bij voorbaat 

gediskwalificeerd in de ogen van Osho’s sannyasins, bij wie hij als vanzelfsprekend een sektarische, neerbuigende houding 

veronderstelt ten opzichte van de buitenwereld die zonder mala door het leven ging. Daar heb ik bij sannyasins (ik ben er 

een van) echter nooit iets van gemerkt. Iedereen was en is welkom om te komen en vrij om daarna ook weer te gaan. Áls er 

al taboes bestaan in Osho’s wereld, dan is het schuld. “Guilt is a four letter word, although it contains five letters”. 

Vrije seks. Osho propageert seks die vrij is van zondebesef, geen egoïstische losbandigheid. Seks is een ander woord voor 

levensenergie, die, indien met liefdevolle aandacht tot uitdrukking gebracht, kan leiden tot de hoogste vormen van 

spirituele extase.  

Osho is niet aan AIDS overleden. Uit welke bron heeft E.W. deze desinformatie? 

Hoe verklaart de schrijver zijn verschil in waardering van de ‘Netflix-Osho’ ten opzichte van ‘de nog steeds bijzonder 

inspirerende’ auteur Osho? Met andere woorden: wie is voor hem de echte Osho? Voor wie kiest hij? Kennelijk is dat toch 

de ‘Netflix-Osho’, een figuur die in het bestek van slechts zes uren in een bepaald daglicht wordt gesteld. Deze kortstondige 

ervaring volstond kennelijk om een wellicht in jaren opgebouwde waardering van Osho’s boeken teniet te doen. 

De ironie in het gebruik van de term ‘mini-heilstaat’ waar ook ‘modelstad’ had kunnen worden geschreven, kan niemand 

ontgaan en duidt op vooringenomenheid.  

‘Dreigende problemen’ klinkt omineus. Het probleem was de enorme stroom van bezoekers in Poona die niet meer goed 

geaccommodeerd konden worden. Verder speelde in de vervuilde stad Pune Osho’s kwetsbare gezondheid een rol. 

Een wat slordige omgang met de feiten blijkt ook uit de naamaanduiding van de Big Muddy Ranch, hier aangeduid als 

‘Muddy Water’, afgeleid van Muddy Waters (1913-1983) de beroemde Amerikaanse muzikant. Stadsnamen worden met 

een hoofdletter gespeld, een respect dat de schrijver voor Rajneeshpuram helaas niet lijkt te kunnen opbrengen. 

De schrijver signaleert een polarisatie tussen de nieuwe immigranten op het moment dat Rajneeshpuram werd 

opgebouwd. Deze polarisatie ontstond al eerder, toen de autoriteiten de sannyasins dwongen om hun voorzieningen 

(telefooncentrale, school, etc.) in Antelope te treffen, omdat men de ranch (een al 50 jaar braakliggend gebied) geen 

stadsrechten wilde verlenen. Zodoende waren de 40 dorpelingen en de sannyasins tot elkaar veroordeeld. Na vier jaar 

procederen verkreeg Rajneeshpuram deze rechten uiteindelijk wel – nadat Osho het land uit was gezet! De ranch lag 

overigens niet in Antelope, maar 19 mijl (25 km.) daarbuiten. Dáár verrezen de tientallen gebouwen en woonde Osho en 

het merendeel van de communeleden. 

In de WWC documentaire krijgt Sheela wel erg veel aandacht. Haar machinaties, en die van een zeer kleine kring van ca. 

twintig medeplichtigen, vonden in het diepste geheim plaats. De overige 3000 leden van de commune (hun leven komt 

nauwelijks in beeld) hadden geen idee van wat er plaats vond. Zij wilden met rust gelaten worden om aan het realiseren 

van hun droom te kunnen werken. Daar lag hun toewijding, en niet aan het voeren van een oorlog met wie dan ook. 

De vijandigheid kwam vanaf dag één van de andere kant (bomaanslag in een Rajneesh hotel in Portland, ernstige 

bedreigingen) en werd door een giftige pers nog verder aangewakkerd. Daarop besloot Sheela, tot afgrijzen van vele 

sannyasins, een tactiek van afschrikking toe te passen. Beelden van een met machinegeweren oefenende sannyasin-

bewakingsbrigade werden bewust naar buiten gebracht. Zoals jaarlijks in Moskou, Peking en Parijs de raketten worden 

geparadeerd. En het moet gezegd worden, dat hielp uitstekend.  

Sheela was niet de ziel, ook niet een stuk daarvan, maar de ‘Macher’ die de kar moest trekken. De ziel van de commune was 

Osho, die buiten alle machtsspelletjes stond en teruggetrokken drieënhalf jaar in stilte leefde. In het najaar van 1984 begon 

Osho weer te spreken. In zijn dagelijkse lezingen hield hij de commune een spiegel voor door bijv. te spreken over de 
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psychologie van gehoorzaamheid. Het was geen rechtstreekse kritiek op Sheela. Hij had haar zo weg kunnen sturen, maar 

verkoos om ieder zijn eigen conclusies te laten trekken. De taak van een meester is het vermeerderen van inzicht, niet het 

uitoefenen van macht over ‘volgelingen’. In deze atmosfeer hield Sheela het nog tien maanden uit (waarin ze vaak lange tijd 

in het buitenland verbleef). Er werd gejuicht toen ze met haar kleine entourage in september 1985 vertrok. Direct daarna 

schakelde Osho de FBI in. Sheela werd in Duitsland opgepakt en kreeg geen twee, maar meer dan twintig jaar 

gevangenisstraf. Na 39 maanden werd zij echter weer vrijgelaten. Zo werd duidelijk dat niet Sheela, maar Osho altijd het 

doelwit van de autoriteiten was geweest. 

Wat heeft de schrijver eigenlijk tegen geldgedrevenheid? Leeft hij zelf misschien van de lucht? Bij Osho is mij nooit om geld 

gevraagd, in tegenstelling tot de kerkelijke organisaties, die mij als belastingbetaler indirect dwingen tot het meebetalen 

aan de monumentenzorg voor al die leegstaande gebouwen. In Duitsland en in Scandinavië heb je zelfs de Kirchensteuer, 

die er 8 à 9% van de inkomstenbelasting uitmaakt. Dat Osho’s vrienden uit liefde soms geld wegschenken aan initiatieven 

die Osho’s visie wereldwijd helpen uitdragen is een andere zaak. Zou de schrijver het Astmafonds of de Dierenbescherming 

ook ‘geld gedreven organisaties’ noemen? 

Osho werd inderdaad vaak op een voetstuk geplaatst, maar daar moest hij niets van hebben. “Ik ben een gewoon mens, 

alleen heb ik mijn ogen open, terwijl jullie nog slapen. Dat is maar een klein verschil.” En: “Noem mij een vriend, geen 

meester”. 

Als een verlichte boosheid toont, is dat niet een emotie die hem ontsnapt, die hij niet onder controle heeft. Dan is dat een 

bewuste manier om ons – slapers- wakker te schudden. Alles wat hij doet of zegt heeft een functie; het is aan ons om daar 

alert op te zijn. 

Osho heeft wel degelijk in een van zijn lezingen de verantwoordelijkheid voor het hele gebeuren in Amerika op zich 

genomen. Juist omdat die van ons – slapers – niet verwacht kon worden. 

Ik denk dat veilig kan worden uitgegaan van de oprechte intenties van de filmmakers en dat zij niets hebben geprobeerd te 

manipuleren. Ze gingen er vermoedelijk open in. Maar de werkelijkheid is complexer en rijker dan hetgeen in een frame van 

zes uur kan worden getoond. Enkele voorbeelden: waarom is Amrito, Osho’s lijfarts die een moordaanslag maar nauwelijks 

overleefde, niet te zien? En waarom zien we nauwelijks iets van het dagelijks leven in de commune, van de liefdevolle en 

feestelijke sfeer die er heerste? Zelf bewaar ik prachtige herinneringen aan mijn drie korte zomervakanties daar. Waarom 

horen we niet de prachtige muziek die er gemaakt werd? En, belangrijker dan dit alles, waarom zien wij vrijwel niets van 

Osho als sprekende bron van wijsheid en humor? 

In zijn slotzinnen toont Ewald Wagenaar waar hij werkelijk staat. Hier is hij de boeken van Osho die hij in het begin van zijn 

betoog ‘nog steeds bijzonder inspirerend’ vond én vindt’ (hij schrijft het zelf), totaal vergeten. Want hij heeft – dankzij 

Netflix – nu eindelijk zijn ware Osho gevonden, met diens in trance hossende volgelingen, tegen wie niet genoeg 

gewaarschuwd kan worden. 

Kom, Ewald, geef je Osho-boeken nu maar weg. Ze zijn als donatie altijd welkom. Maar als je dat niet kunt, ga ze dan nog 

eens herlezen en kies dan definitief. Begin bijvoorbeeld eens met ‘Jesus Crucified Again. This Time in Ronald Reagan’s 

America.’ https://www.amazon.com/jesus-crucified-again-reagans-america/dp/3893380396 
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