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Bhagwan Amsterdamse sannyasins mediteren nogclkc dagvol licfde

Door Netflixserie Wild Wild Country staat de 
Bhagwanbeweging weer in de schijnwerpers. 
Discotheek Zorba the Buddha was het 
spirituele centrum in Amsterdam. Ook nu telt 
stad nog een groep overtuigde sannyasins.

H et archief is een  m eter o f zestien lang. Een ver- 
haal in  146 lichtbruine dozen, vol dossierm ap- 
p en  m et notulen, krantenknipsels, plattegron- 
den, persoonsgegevens en  bankafschriften, dat 
ligt opgeslagen in  he t In ternationaal Instituu t 
voor SOciale G eschiedenis. Waar de docum en- 
tairereeks Wild Wild Country in  zes afleverin- 
gen  laa t zien hoe duizenden  volgelingen van de 
Indiase goeroe Bhagwan Sri Rajneesh in  1981 
neerstrijken in  de A m erikaanse staat Oregon 
om  de stad  R ajneeshpuram  te  gaan  bouwen, 
g ee fth e t openen van elk van d e  dozen -  num - 
m er 112 in  d it geval -  een  ti jdsbeeld van  de Bhag
wanbeweging in  Am sterdam . -

Die A m sterdam se sannyasins, zoals de in  rood 
geklede volgelingen van  Bhagwan heten, huur- 
den vanaf 1981 h e t leegstaande H uis van Bewa
ring in  de H avenstraat. De com m une die ze daar 
w ilden opbouwen m oest ‘een  spiegel’ zijn van  
Rajneeshpuram  in  Oregon. Zo staat het althans 
in  een  b rief aan  de notaris, die n ie t m et ‘hoog- 
ach tend’, m aar ‘m et liefde’ w ordt afgesloten.

Ramses Shaffy
De bouwtekeningen van de com m unes -  eerst 
in  de H avenstraat, la ter bij h e t Com elis Troost- 
plein -  laten  de kleine gedeelde kamers, m edita- 
tieruim tes, sauna en  grote, gezamenlijke keu- 
ken zien, w aar in  de  jaren tach tig  zo’n  200 
volwassenen en  k inderen aan  h u n  ‘spirituele 
vorm ing en ontwikkeling’ werken.

Hoeveel volgelingen de  kleine Indiase m an 
m et lange grijze baard  e n  grote, starende ogen 
had, blijkt u it de lijst m et de ru im  16.000 Neder- 
landse abonnees van de  Rajneesh Times. Onder 
h e n  R. Shaffy op de H erengracht, destijds be- 
kend  als Swami Ramses, die ne t als vele duizen
den  w esterlingen naar de Indiase stad  Poona af- 
reisde om  tijd  in  de  ashram  (leergemeenschap) 
van Bhagwan door te brengen. Ook de  commu-

nebewoners gingen regelmatig naar Poona. Die 
reizen zorgden, n aast de eeuwige ruzie over de 
afwas, voor e en  terugkerende discussie tussen 
de sannyasins: m ochten bewoners h u n  adres in 
de Nederlandse com m une aanhouden  zodat 
hun  uitkering bleef binnenkom en?

Wat opvalt in .d e  vele docum enten  m et ge- 
dragsregels: de grote angst voor aids. Alleen 
m ensen d ie  in d e  afgelopen d rie m aanden een 
aidstest hebben gedaan, m ogen d e keuken be- 
treden . En als bewoners van  de com m une ie- 
m and van buiten  m eenem en naar de sauna, 
m ag dat alleen als d ie  persoon ook he t bewijs 
van een  recente te s t bij zich heeft.

Condooms
Bhagwan m ag dan  bekend zijn vanwege de  pro- 
m otie van  vrije liefde, he t is een  basisregel in  de 
com m une om  n ie t te  zoenen, zeker n ie t van 
m ond to t m ond. Orale en  anale  seks w ordt ook 
n iet aangeraden aan  ‘iedereen die gezpnd wil 
blijven’. En n ie t alleen m oeten er condooms 
worden gebruikt, iedereen m oet ook latex hand- 
schoenen dragen. Die instructies kom en recht- 
streeks van  Bhagwan zelf, d ie ervan uitging dat 
de ‘wereldwijde epidem ie twee derde van  de 
m ensen zal doden’.

De regie vanuit R ajneeshpuram , Oregon, lijkt 
sowieso vrij strak. De persoonlijke secretaresse 
van  Bhagwan, M a A nand Sheela, geeft in  haar 
brieven bijvoorbeeld de opdracht da t als een 
com m une al een  (vegetarisch!) restauran t heeft, 
de  naam  gewijzigd m oet w orden in  Zorba the 
B uddha -  levenslustig en  m editatief. E en b rief 
la ter volgt een  correctie: de  volledige naam  
m oet Zorba the B uddha Rajneesh R estaurant 
zijn, o f de naam  in  alle uitingen  nog eens gewij
zigd kan  worden? En trouw ens: bestel voor 28 
dollar (plus verzendkosten) ook de zwart-wit- 
foto van  Bhagwan die aan  he t eten  en drinken is 
in  zijn vliegtuig, om  op te  hangen in  he t restau
rant.

De sannyasins openden in  heel Europa n iet al
leen  restaurants, m aar ook discotheken. Zo was 
Zorba th e  Buddha op de  Oudezi jds Voorburgwal 
een  vaii de w onderlijkste c lubs ooit in  de stad.



Wild Wild Disco

Wild Wild Country
In de zesdelige Netflixdo- 
cumentaire Wild Wild 
Country reconstrueren de 
broers Chapman en Ma- 
clain Way hoe de Indiase 
goeroe Bhagwan Sri 
Rajneesh en zijn volge- 
lingen begin jaren tachtig 
India verlaten om in de 
woestijn van de Ameri- 
kaanse staat Oregon een 
commune op te bou wen. 
De oase van liefde, vrijheid, 
vreugde en harmonie die 
destad Rajneeshpuram

moet worden, wordt al 
snel een zwaar bewa- 
pende totalitaire gemeen- 
schap als de ruzie tussen 
de sannyasins en de 
veertig conservatieve, 

j christelijke bewoners in 
het naastgelegen dorp An
telope oploopt. Duizenden 
westerlingen trekken naar 
de commune om Bhagwan 

! te verafgoden, een man die 
j zich laat rondleiden in een 

van zijn tientallen Rolls 
I Royces en die privevlieg-

tuigen en een Rolex ter 
waarde van 1  miljoen dollar 
heeft. Met behulp van 
archiefmateriaal en inter
views met de hoofdrolspe- 
lers van destijds ontvouwt 
zich een verbijsterend ver- 
haal, met behalve veel seks 
en meditatie ook bomaart- 
slagen, massavergifti- 
gingen, liquidatiepogingen 
en een machtsstrijd 
tussen Bhagwan en zijn 
persoonlijke secretaresse 
Ma Anand Sheela.
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aan de 
Oudezijds

H etm oest een ‘schone disco’ zijn, met een witte 
inrichting vol m armer en licht, waarin je op blo- 
te voeten kon dansen. De avond begon m et een 
namaste, een groet, van de in  rood geklede le- 
den van de commune, die daarna plaatsnamen 
achter de bar of naast de dansvloer m et stoffer 
en blik in de hand. Elke sigarettenpeuk die op de 
grond viel, werd m eteen opgeraapt.

De populaire discotheek, waar de sannyasins 
de stad overigens ook kennis lieten maken met 
xtc, zorgde voor de middelen van bestaan van de 
commune. De 180.000 gulden die hier in  1984 
maandelijks werd omgezet, stroomde recht- 
streeks naar de gemeenschap, waar volgelingen 
op een gegeven mom ent zelfs gratis konden wo- 
nen.

Heel lang duurde het succes niet. De stad 
Rajneeshpuram in  Oregon ging na grote schan-

-> Discotheek Zorba the Buddha w as het 
visitekaartje en de inkomstenbron van 
Bhagwan in Amsterdam. FOTO PETER ELENBAAS

dalen ten  onder. En tegen de tijd dat Bhagwan in 
1990 stierf, was de grote commune in Amster
dam  al voor een groot deel leeggelopen. De ver- 
schillende stichtingen en bv’s die rondom de 
beweging waren ontstaan gingen fa illieten  in 
1992 sloot Zorba de Buddha de deuren, waarmee 
de zichtbaarheid van de sannyasins in Amster
dam verdween.

Helemaal weg zijn ze niet.

Hoo-hoo-hoo
Het is tegen 07.00 u u r ’s ochtends als de acht 
m ensen in de kleine m editatieruimte in  het ou- 
de schoolgebouw achter het Cornelis Troost- 
plein hard en onregelmatig door hun neus be- 
ginnen te ademen. Ritmische trommelmuziek 
schalt door de ruimte, waar boven een foto van 
Osho -  zoals Bhagwan zich tegen het einde van 
zijn leven noemde -  een gewaad hangt dat hij 
ooit heeft gedragen. Na tien  m inuten klinkt een 
gong: het harde ademen verandert in chaotisch 
geschreeuw en gejoel, waarbij wordt gestampt 
en hard op de grond wordt geslagen van het 
zaaltje in de Osho Mevlana Commune.

De 25 m ensen die hier nu leven, volgen nog 
steeds het gedachtegoed van Osho. De oudere 
bewoners laten zich niet meer iedere dag zien in 
het zaaltje, het zijn vooral de jongere bewoners 
die nog steeds dagelijks de ‘dynamic m editati
on’ van Osho doen. Na tien m inuten van woede 
gaat de groep over in  een aanhoudend en  hard 
hoo-hoo-hoo, terwijl de aanwezigen m et hun 
handen in de lucht op en  neer springen. De klei
ne ramen zijn beslagen. Sommige.mensen trek- 
ken hu n  shirt uit. Onder een van de sannyasins 
ligt een plas zweet. Nu valt het stil. Een kwartier 
lang staat iedereen zwijgend m et zijn handen in 
de lucht, to t er weer muziek klinkt.

Dan wordt, voor de dag in de commune echt 
kan beginnen, uitbundig gedanst. Alsof disco
theek Zorba de Buddha nooit is verdwenen.

Door de populaire
discotheek, ook de hrou
van xtc, zat Bhagwan er in

Amsterdam warmpjes bij
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Overal wapens, maar 
ongekende vrijheid
Tarangita (64)

Tarangita w as de stijds een maand of 
twee in Oregon. Toen ze na een busrit 
van een uur aankwam, za g  ze de pro- 
testbordenstaan. En eenmaal binnen 
keek ze ook op van de vele gewapende 
mannen. "Maar ik heb me nog nooit er- 
gens zo vrij gevoeld als daar," zegt ze in 
haar kamer in de Osho Mevlana Com
mune in De Pijp. “Van wat je  nu ziet in de 
documentaire kreeg ik toen echt niets

De documentaire bracht vooral veel 
verdriet omhoog. De conservatieve in- 
woners van het dorp deden haar 
denken aan haar ‘extreem fundamen- 
talistisch’ katholieke moeder. “En in de 
documentaire zie je  goed hoe die twee 
werelden nooit bij elkaar kunnen 
komen.”
Ze heeft tot nu toe alles gezien, behalve 
het laatste deel. Ze vindt Wild Wild 
Country boeiend, maar vindt het 
jammer dat het niet over Osho -  zoals 
Bhagwan zichzelf tegen het einde van 
zijn leven noemde -  zelf gaat. “Dat is 
toch het belangrijkste, zijn ideeen. Die 
man heeft 650 boeken op zijn naam 
staan, maar daar gaat het niet over. En 
wat daar gebeurde, daar wist hij niets 
vanaf. Het waren de mensen om hem 
heen die het onderling hebben gedaan 
Dat het nu, ruim dertig jaar later, weer 
gaat over het machtsmisbruik in 
Oregon, vindt ze niet vervelend. "Met 
extreme vrijheid komt ook de kwade 
kant naar boven. Het schapengedrag zit 
in ons allemaal. Het was een experi
ment en dat is mislukt. Leer er maar 
van, dat is wat Osho zelf ook zei.”

Geen dag die begint 
zonder uur mediteren
Pradbuddha (31)

“Ik w ist van de geschied enis In Ore
gon,” zegt Pradbuddha, geboren als  
Charles. “En dat hield me in het begin 
een beetje tegen. Maar toen ik me echt 
begon te verdiepen in Osho, raakte het 
me gewoon. De band die ik heb, is per- 
soonlijk. Daar staat zo’n schandaal uit 
het verleden los van."
Ooit had de Bhagwancommune in Am
sterdam ruim 2 00  inwoners die dag in, 
dag uit, bezig waren met het in stand 
houden van de gemeenschap. in de 
panden van de oude commune zitten 
nu kantoren en een bierbrouwerij, maar 
het oude schoolgebouw op de binnen- 
plaats is  nog steeds een woongroep 
met dagelijkse meditatiesessies.
In de afgelopen twee jaar heeft Prad
buddha nog nooit een 'dynamic medi
tation’ overgeslagen. Zeven dagen in de 
week begint hij zijn dag om zeven uur 
's ochtends met een sessie  van een uur. 
Dat in de meditatieruimte van de com
mune nog een gewaad hangt dat Osho 
zelf ooit heeft gedragen, maakt het ex
tra bijzonder. “ Dat brengt zo veel ener- 
gie in de ruimte. En het herinnert me 
eraan dat Osho ook gewoon een mens, 
van viees en bloed was.”
De donkerste periode uit de Bhagwan- 
geschiedenis wordt door de documen
taire Wild Wild Country weer naar bo
ven gehaald, maar dat heeft volgens 
Pradbuddha ook een positief gevolg. 
“Je  ziet, en dat hoor ik ook van andere 
centra, dat er wat meer aanloop is van 
buiten voor de meditaties.”


