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Woord Vooraf  

De stem zei: ‘Write down your experiences in Subud.’ (Schrijf je 
ervaringen in Subud op!) 

Verbaasd geef ik gehoor aan de innerlijke oproep en begin ermee. 
Dan overvallen me twijfels, die me onzeker maken: waarom zou ik 
erover moeten schrijven? Juist ik, die betreffende Subud een 
onstuitbare idealist is, die volledig subjectief beschouwt omdat 
principieel Subud het belangrijkste in mijn leven is? Natuurlijk, voor 
mij is Subud Het LICHT in deze wereld. Dus, denk ik, waarom niet 
iemand anders laten schrijven, iemand met een kritische bIik, 
iemand die vanuit een neutrale positie zich veilig op het ‘gladde ijs’ 
van geestelijke ervaringen kan bewegen? 

Tenslotte kan ik er niet meer omheen. Telkens weer werd ik 
geroepen, de laatste keer hoor ik nog precies, het was 13 maart 
2014. Een vriendelijke stem in mij die me indringend heeft gevraagd 
het schrijven vooral niet te vergeten. En nu moet ik doorzetten, 
want er werd immers speciaal voor mij zeer veel moeite gedaan om 
me in Subud te krijgen, recht tegen mijn gevoel in dat zoiets 
positiefs bestaat.  

Toch blijkt schrijven ingewikkeld te zijn. Mijn grootste hindernissen 
hangen samen met mijn zwarte jeugdervaringen, want juist daar 
hoef ik het nu niet meer over te hebben. Om bij de kleur zwart te 
blijven, iedere kunstschilder weet dat tegen het donker het licht 
helderder wordt. Wellicht hangt het met mijn zwarte kindertijd 
samen dat er zo bijzondere gebeurtenissen te vertellen zijn. Nu ben 
ik hoogst dankbaar voor de zwart-witte levensweg die mij gegund 
werd.  



 
 

Hopelijk zal mijn verhaal interesse in geestelijke ontwikkeling 
opwekken, daarom beschrijf ik hoe ik van wantrouwen in alles wat 
buitengewoon is, groeide naar vertrouwen in Gods leiding via de 
latihan kejiwaan, de geestelijke oefening van Subud. Ik wil laten zien 
hoe de latihan resulteerde in innerlijke rijkdom. Een leven valt niet 
te vergelijken met of zonder Subud, ik kan derhalve ook niet 
bewijzen dat ik daarom veranderd ben. Maar gelukkig ben ik in 
Subud niet de enige die ervaringen heeft, de lezers die al Subud-lid 
zijn, wil ik aanraden:  

‘Vergeet je eigen ervaringen niet en deel ze met je medemensen!’ 

Rachel 



 
 

De wens  
 

Subud is waarschijnlijk het best bewaarde openbare 
geheim. Er wordt geen bekendheid aan gegeven en reclame 
wordt bewust vermeden. Ondanks wereldwijd circa 10.000 
leden is het moeilijk te vinden. Hoe iemand Subud 
tegenkomt, verschilt van persoon tot persoon, daarom is 
het altijd weer leuk dezelfde vraag te stellen:  
‘Hoe ben jij bij Subud gekomen?’  
 

Mijn verhaal begint ver terug in de tijd, West-Duitsland, een 
vrieskoude novemberavond in 1973. Net geen 18 jaar, was ik na 
lange tijd weer eens op bezoek gegaan bij mijn vriendin Elke van de 
lagere school. Haar vader was loodgieter, daarom werd zij naar de 
Mavo gestuurd en moest ik, als kind van een Diplom Ingenieur 
(directeur van de bouwafdeling bij een staalconcern) naar het 
gymnasium. Ik vond het volkomen onterecht, want zij was slimmer 
dan ik en kon veel beter leren. Maar je had meer verschillen. Zij en 
haar zuster hadden stapels stripboeken en later zelfs een eigen tv 
op hun kamer, bij mij thuis was zoiets onvoorstelbaar.  
 
Bij binnenkomst waren ze aan ’t kijken naar de massabruiloft van de 
Moon-sekte in een voetbalstadion ergens in Azië, de ceremonie 
werd geleid door een luid schreeuwende Koreaan, dr. Moon, de 
sekteleider. Ik kon mijn ogen niet geloven, op bevel van een 
krijsende vent trouwden duizenden bruiden en bruidegommen 
tegelijk. Een liefdeloze massavertoning, mijn afkeer was groot. 
Hierdoor getriggerd ontstond een heftige discussie, waarbij de 
zussen pittige vragen op elkaar afvuurden zoals: wat als deze man 
toch een profeet was zoals de bruidsparen kennelijk geloofden? En 
hoe zou een profeet er vandaag de dag uitzien? Kon het een vrouw 
zijn? Of zoals Jezus met lange haren en blote voeten in sandalen? 
Iedere hippie zag er tegenwoordig zo uit. Zou de komst van een 
eventuele tweede Jezus ons opvallen? Zou hij zich presenteren op 
tv? Zouden we überhaupt iemand kunnen geloven als een profeet 



 
 

en die ook als zodanig erkennen? Mijn vriendin speelde zelfs met de 
gedachte ‘Misschien loopt hij wel op dit moment langs ons huis?’  
 
Door deze laatste vraag raakte ik in een soort schok. Kon niet meer 
volgen waar het gesprek verder over ging, ik bleef de profeet op zijn 
sandalen langs haar huis zien schuifelen en vertrok naar huis. Het 
was inmiddels rond half elf ’s nachts. Mijn benen brachten me 
vooruit, mijn gedachten waren bij de profeet die komen zou, op 
blote voeten? Lang haar? Eenmaal afgezien van de uiterlijke 
vertoning, was er misschien op dit moment al iemand in de buurt 
die met een ware boodschap kwam? Mijn hoofd stroomde over. Ik  
voelde me toenemend ongemakkelijker. 
Al zou er geen nieuwe profeet komen maar slechts een 
boodschapper Gods - ik wilde hem herkennen! En vooral niet 
achteraf moeten beseffen dat er ook tijdens mijn leven zo iemand 
op aarde had geleefd. Maar tegelijk wist ik maar al te goed, dat ik 
hem zeker NIET zou geloven. Wist, dat ik hem hoogmoedig voorbij 
zou lopen. Ik zou Hem zeker afkeuren. Dit bracht me in grote nood. 
Dit was te belangrijk, ik wilde hoe dan ook het door mezelf 
bepaalde ongeluk voorkomen en zo vormde zich in mij een 
indringende wens:  
‘Lieve God, als jij daar bent, help me alsjeblieft dat ik jouw profeet 
of jouw boodschapper niet voorbij zal lopen. Maak dat ik hem 
aanneem - desnoods tegen beter weten in.’ 
Op dat moment werd mijn gezicht krachtig naar boven getrokken; 
daar stond boven me in de zwarte november nachthemel een 
drietal sterren, die flonkerden aan en uit, blinkten me toe als in 
antwoord ‘ ’t is goed!’. Ik vond het een grappige gedachte dat 
sterren kunnen praten.  
Echter kippenvel liep door mijn lijf van boven naar beneden en 
terug. Trillend en bevend dwong ik mezelf verder te lopen, denkend 
dat het rillen van de kou van de nacht kwam. 
 

Toen ik dit verhaal veertig jaar later aan mijn zus vertelde, 
zei ze meteen ‘Ach ja, dat kan ik me herinneren, je kwam 
thuis en zei tegen me dat je een boodschapper Gods wilde 



 
 

herkennen, dat je wenste hem hoe dan ook niet ongemerkt 
voorbij te lopen.’ 
Hoe het achteraf bezien voor mij werd geregeld dat ik Gods 
boodschapper zou meemaken, hoe goed het aangepakt 
werd, wonderlijk passend bij mijn jeugdige interesses, 
denkwijze en leefstijl... immers vrij precies drie jaar na deze 
nacht werd mij een belangrijke vraag gesteld.  
 

De volgende jaren waren niet fijn, ik had wekelijks migraine, heftige 
menstruatiepijnen en geen slaap zonder nachtmerries, ik voelde me 
labiel, ongewenst en huilde haast elke avond van wanhoop. Wat me 
mankeerde wist ik niet. School kon ik niet goed aan, kon niet zo 
goed leren, kwam altijd te laat, waardoor alles nog erger werd. 
Januari 1976 tijdens de voorexamens voor het eindexamen VWO 
beschuldigde een lerares me van afkijken, mij, die nog nooit iets 
fout kon doen zonder angst en beven! Diep verontwaardigd bekeek 
ik de lege pagina’s waarop de antwoorden op de opgaven hoorden 
te komen, alle focus was ineens weg. Mijn besluit stond plotsklaps 
vast; zo laat ik me niet behandelen! Ik leverde de vellen 
onbeschreven in en verliet onder haar wanhopige protest het 
klaslokaal. Eerst voelde ik me geweldig, knapte door mijn actie weer 
een beetje op, maar met het verstrijken van weken raakte ik in een 
steeds diepere depressie.  
 
Na enkele weken isolement belde een schoolvriendin of ik mee 
wilde naar Holland. Ik vond dat ik er niet meer bij hoorde, had 
school immers afgezworen en zij stonden vlak voor de examens. 
Maar zij argumenteerde, ze hadden wel een beetje pauze verdiend 
en ik hoorde erbij te zijn. 
Zo reden we met z’n vieren naar Balk in Friesland. Een schattig 
rijtjeshuis aan het kanaal was ons verblijf. Na de verkenningstocht 
door alle kamers gingen we uit naar een bruin café, waar mijn 
klasgenoten vrijwel meteen aanpapten met wat lompe jongens. 
Kort daarna wilden ze met hen naar de disco. Ik vond ’t juist fijn in 
dat café maar zij overstemden mij en naar ‘t huisje terug was geen 
optie want ik had niet opgelet hoe we heen gelopen waren.  
 



 
 

Met een doffe klap scheidde de zware deur van de disco me van 
mijn vrienden. Toen ik achter hen aan naar binnen ging, waren ze 
verdwenen. In het overvolle donker kon ik hen niet herkennen, een 
spotlight scheen fel in mijn gezicht en verlichtte de rook boven de 
dansende massa. De depressie daalde in volle hevigheid op me 
neer, op dat moment verloor ik alle hoop die door dit uitje weer 
opgebloeid was. Dit was het begin van het einde wist ik en bleef 
gewoon staan waar ik was. Nee, zelfmoord was geen optie voor mij, 
maar vanaf dat moment besefte ik dat ik langzaam zou sterven, ik 
zou gewoon wegkwijnen bij gebrek aan licht. 
Na een poosje kwam een kleine donkere man - bij dat type man had 
ik een hoop vooroordelen - iets aan me vragen wat ik niet verstond. 
Ik baalde enorm van hem maar hij liet zich niet afpoeieren. Dus 
knorde ik zo onvriendelijk mogelijk 
 ‘Was?’  
‘Oh!’ zei hij verrast ‘Sind Sie Deutsch?’ waarop ik wel moest knikken 
en hij verdween, gelukkig.  
Maar binnen enkele minuten was de rustverstoorder alweer terug 
en eiste dat ik mee moest komen, er was iemand die me wilde 
spreken. Ik vond dat diegene zelf maar naar mij moest komen of 
anders niet. Daarop droop hij af. Nu merkte ik geïrriteerd dat hij 
mijn depressieve gevoel verstoord had, want door zijn toedoen 
moest ik nu bedenken wat voor iemand dat zou kunnen zijn, die zo 
iemand vooruit stuurt? Ik dacht het ergste wat ik kon bedenken: ' ’t 
was zeker een onderwereldfiguur, een pooier?’ 
 
Een derde keer kwam hij naar me terug, vroeg beleefd met ‘Sie’ of 
ik mee wilde komen en aangezien mijn nieuwsgierigheid ´t 
inmiddels van andere gevoelens gewonnen had, volgde ik hem door 
de stampend dansende mensen naar de bar waar hij zich op een 
kruk hees en me vervolgens negeerde. Ik keek radeloos om me 
heen, zichtbaar balend kwam hij weer van z´n stoel af en vroeg me 
te kiezen wie ik wilde. Wie zei hij niet. Daarom ging hij met twee 
andere mannen op een rij staan en ze herhaalden alle drie, 
ongelofelijk maar waar, dat ik een van hen moest kiezen.  
Ongelovig staarde ik hen drieën aan en lachte bitter ‘Jullie houden 
me voor de gek?’  



 
 

Nee, beslist niet, beweerden ze alle drie, ik moest een van hen 
kiezen. 
‘Ik kan toch niet kiezen tussen drie onbekende mannen?’  
Maar ze meenden het echt, dus informeerde ik, om bedenktijd te 
creëren, naar hun namen. Eerst vroeg ik aan de kleine zwarte links, 
hoe hij heette. Hij zei eerst iets wat ik in de herrie van de 
discomuziek niet verstond en toen hoorde ik ´Meinhard´. Vol 
ongeloof hoonde ik dat het geen Hollandse naam was. Maar hij 
herhaalde dat zo zijn naam luidde. Misschien, twijfelde ik, waren 
namen van de Nibelungen ook in Holland gebruikelijk? 
Daarop vroeg ik de tweede, een lange man, een rustig type met 
lichtbruin haar, zijn naam en kreeg ´Reinhard´ te horen. Ja, zo 
heette mijn Duitse jeugdvriend al, zulk een toeval was echt niet 
mogelijk, ze hielden me dus voor de gek. Afwerend lachte ik hem 
vierkant uit, maar ook hij bleef erbij,  
‘Serieus’.  
De derde, even lang als ik, fel blond, atletisch figuur, mompelde iets 
van ´Gerhard´ waarop ik hevig verontwaardigd weg wilde lopen. Hij 
corrigeerde zich snel met ´Jan´ en ik kalmeerde. Ineens stond ik 
perplex, er kwamen sterretjes als koudvuur uit zijn solar plexus 
midden onder zijn borstkas. Het was alsof er iets van me afviel, 
ineens maakte het me allemaal niets meer uit, al was hij misschien 
een pooier of iets anders vreselijk ergs, hem wilde ik. 
 

Wat de op elkaar lijkende namen betreft, werd me verteld 
dat het Subud-namen waren, maar of de namen wellicht 
deels door henzelf gevonden waren, blijft onduidelijk. 
 

Met zijn tweeën verlieten we de overvolle disco en gingen door 
nachtelijk Balk wandelen. Eind maart waren de nachten er echter 
een stuk kouder dan in Duitsland en ik begon zachtjes te rillen. Hij 
merkte mijn klappertanden op, trok zijn colbertje uit en legde het 
om mijn schouders, ik rook die typische geur, die me onmiddellijk 
aan de vakanties in Nederland uit mijn kindertijd deed denken, een 
beetje muffe geur als van nat hout, vanaf dat moment was ik 
verliefd. Zelfs vond hij op mijn uitleg het vakantiehuisje en ik begon 
hem te vertrouwen. 



 
 

 
Na twee drukke, rijke dagen vertrok ons groepje weer naar 
Duitsland, uitgezwaaid door de drie vrienden en ik had alleen een 
half briefje met een adres in een merkwaardig handschrift en wist 
niet wat me overkwam. Het begon te regenen, ik was volkomen 
overdonderd, met de druppels huilde en lachte ik tegelijk. 
 
Ik had er, zeker weten, niets meer mee gedaan, als niet al twee 
verwarrende dagen later een kaartje kwam ´Wish you were here´ 
uit het Pink Floyd album. Dus liet ik het gevoel toe en ging 
onafgebroken naar de muziek luisteren. Meteen de volgende 
middag kwam onaangekondigd mijn neef langs of ik mee naar 
Holland wilde.  
´Daar kom ik net vandaan, ik hoef nu even niet.´  
Maar hij drong aan, hij ging met z´n vriend en alleen met mij erbij 
was het wel leuk, ik hoefde ook niets te betalen voor de reis. Hij 
deed alles om me over te halen: 
‘Nee, echt, ook mijn vriend is blij als jij mee gaat….’   
Ik bedacht, dat ik misschien bij Jan langs kon gaan en vroeg waar in 
Holland ze heen wilden. ´t Was haast niet voor te stellen, maar op 
de kaart bleek hun bestemming Noordwijk vrij dicht bij ‘t adres van 
het briefje te liggen en dus wilde ik wel meegaan op voorwaarde 
dat we er langs gingen. 
 
Het was gemakkelijk te vinden. We belden aan, maar er was 
niemand thuis, dus gingen we eerst naar het strand, koud, nat en 
een ongezellig gure wind. Dan weer naar het adres van het briefje. 
Een vrouw deed open, misschien een zus, een commune, ik dacht er 
niet veel bij, maar m´n neef was snuggerder en raakte meteen 
geïrriteerd. 
´Hij is vast getrouwd´ beet hij me toe maar dat geloofde ik niet, 
niemand van mijn leeftijd was al getrouwd. Helaas bleek zijn 
vermoeden helemaal juist te zijn, maar uiteindelijk kon mijn neef 
het plan niet ongedaan maken wat Jan zichzelf voorgenomen en mij 
plechtig beloofd had: hij ging scheiden, want dat had hij toch al 
besloten. De terugreis naar Duitsland was bijzonder onprettig, mijn 
neef schold me flink uit. En ik vond het helemaal terecht ‘Maar...’ 



 
 

roerde mijn gevoel zich en ondanks dat nam ik me voor geen 
echtscheiding te veroorzaken. Zo kwam ik van een koude kermis 
thuis en verwachtte nooit meer iets van getrouwde Jan te horen. 
Het deed pijn en daar moest ik nu gewoon doorheen. Het leven ging 
verder, ik vond een leerplek en meldde me bij een ander VWO aan. 
  
Echter een maand later kwam Jan samen met zijn vrienden me thuis 
ophalen voor een congres in de Ernst Sillem Hoeve. 



 
 

Een geheimzinnige club 
 
Het was er leuk, ik was nooit eerder op zo ’n congres geweest. Het 
was er zelfs superleuk, alleen werd er soms nogal geheimzinnig 
gedaan. Ik mocht bijvoorbeeld soms niet mee naar binnen. Op mijn 
‘Wat is dat voor iets raars waar je zelfs niet naar mag kijken?’ kreeg 
ik geen duidelijk antwoord. Noodgedwongen zat ik alleen buiten op 
een bankje in het park te wachten. Er kwam een vrouw naar me 
toe.  
‘Bent u een probationer?´ vroeg ze me.  
´Ein Pro..., was ist das?´  
´Ja -  ach, sind Sie Deutsche, ja..., das ist ein... Kandidat!´  
´Ein Kandidat, wofür?´  
En de vrouw legde me omslachtig uit dat Subud een geestelijke 
vereniging was, een broederschap. Van dit laatste woord moest ik 
griezelen, maar daar kwam ik gelukkig niet voor, ik was er voor Jan, 
toch? Ze had zich toch zeker in de club vergist? Maar het bleek 
dezelfde geheimzinnige club. 
Na een avontuurlijk congres, begon mede dankzij de 
voortschrijdende echtscheiding onze liefde op te bloeien. We zagen 
elkaar elke 2 tot 3 weken en overbrugden de tussentijd met 
liefdesverklaringen per post.  
Twee maanden later. Op een stille, zonovergoten zaterdagavond na 
het werk in mijn Omi´s tuin hoorde ik in de pastelkleurige, heiige 
verte de kerkklokken me roepen. Door dit zich herhalende geluid 
wist ik ineens glashelder dat ik naar Holland moest, ik werd immers 
geroepen, definitief. Voor mij stond ‘t hiermee vast, bij mijn 
volgende bezoek aan Jan zou ik er blijven. 
Helaas was ik vergeten mijn beslissing aan Jan te vertellen, hij was 
dan ook bepaald niet gecharmeerd van mijn zelfstandig genomen 
beslissing. Terecht, ik had niet aan hem en zijn situatie gedacht, 
bovendien steunde ik op hem, was zeer onzelfstandig en financieel 
afhankelijk van hem. Toch was de zomer, die volgde, lange tijd de 
gelukkigste, meest intens beleefde tijd van mijn leven.  
Twee keer per week ging ik trouw met hem mee naar Subud. Zo 
leerde ik de geheimzinnige club en de mensen van dichtbij kennen. 



 
 

Leerde dat de latihan hun oefening was waar ik niet naar mocht 
kijken, wat me nog steeds bevreemdde maar naast me neer kon 
leggen, zij het met enige moeite. Beleefd probeerde ik niet te letten 
op de geluiden die onderwijl uit de zaal kwamen. 
Terwijl ik buiten de latihanruimte zat te wachten, waren er de 
vriendelijke, deftige dames in Oegstgeest, Lucia, Irma en Virginia.  
Ik voelde me welkom. Al liep ik gekleed als een behoorlijke hippie in 
die tijd, werd ik door hen toch als volwaardig persoon behandeld. Ik 
vond hen erg aardig. Maar in de loop van de tijd merkte ik, dat die 
aardigheid er niet altijd was, ik merkte dat ook zij soms gespannen 
aankwamen, maar na het half uur latihan waren ze altijd weer even 
vriendelijk en geïnteresseerd in elkaar. Daarom ging ik er ook alleen 
heen want ik wilde bij hen zijn, de vriendelijkheid, de menselijke 
warmte, waardoor ik aandacht en begrip vond.  
 
De latihan zelf bleef ik wantrouwen. Al waren de dames nog zo 
aardig, wat ze tijdens de oefening daarbinnen in de gymzaal 
deden... het was vast een of andere occulte beïnvloeding, hypnose, 
magie of zo en met dat soort dingen wilde ik absoluut niets te 
maken hebben. Ze spraken over overgave aan Gods kracht, maar ik 
twijfelde of ik kon geloven dat ze er bewijs voor hadden. Hoe 
konden ze weten dat het daadwerkelijk Gods kracht was waar ze 
zich aan overgaven? Men voerde aan dat de ontvangst per persoon 
heel verschillend kon zijn, geen mens kon immers individueel 
verschillende impulsen aan meerdere mensen tegelijk doorgeven. 
Maar waarom deden ze het dan in de groep? En waarom deden de 
mannen en vrouwen het apart, al vond ik dat stiekem wel een veilig 
idee, ik moest de vraag toch stellen. Ik bleef het allemaal hoogst 
verdacht vinden. 
Op een lichte septemberavond was na de latihan een discussie 
gaande, waarover was me niet duidelijk, mijn Nederlands was niet 
goed genoeg. Ineens zei de oude meneer Thorenaar:  
‘Ah, dat testen we toch even...’ en hij ging midden in de groep 
stilstaan daar in de entree voor de buitendeuren. Ik wist al dat 
‘testen’ betekende een onderwerp in een korte latihan te voelen. 
‘Wat, hier voor de open deuren?’  



 
 

Ter bescherming voor ongewenste invloeden uit de vrije natuur 
mocht men immers alleen binnen latihan doen en anderen 
fluisterden: ‘Niet doen, dat kan toch niet’, naar mij wijzend ‘…zij is 
erbij!‘ maar hij schudde hun bezwaren van zich af en zette zijn actie 
door:  
‘Aohhh…’ hoorde ik en hij zakte door z’n knieën, de armen gingen 
wijd, zijn gezicht werd wel heel ontspannen. Dat duurde misschien 
een korte minuut, dan kwam hij weer omhoog, zijn gezicht werd 
van ontspannen als een washandje weer normaal, en hij begon zijn 
ontvangst te vertellen. Dit voorval nam mijn grootste argwaan weg 
over het onbekende ‘ontvangen’ wat ze beweerden te kunnen.  
 
Maar toch, toen de dames me in november 1976, drie jaar na mijn 
wens aan God, vroegen of ik nu geopend wilde worden, schrok ik 
hevig. Dat merkwaardige ‘openen’ en vooral dat geheime van de 
latihan bevielen me geenszins, mijn argwaan was groot. Omdat ik 
echter dit liefzoete contact beslist niet wilde verliezen, poogde ik 
enigszins luchtig te antwoorden dat ik wel probationer wilde 
worden, kandidaat dus. Zij waren zeer verrast door deze wending. 
 
Voor mij volkomen onverwacht maakte Jan het plots uit. Ik beefde 
van de schok, hij was mijn grote liefde. Ik hield van hem meer dan 
van mezelf. Door wat hij nu zo hard, kwaad en onverbiddelijk zei, 
was het voor mij alsof de bodem openspleet en ik zonk erin, 
bevangen door een oneindig diepe machteloosheid gemengd met 
volkomen onbegrip. Een gigantisch groot, zwart gat. ‘Waarom?? 
Waarom dan?’ kon ik alleen uitbrengen. Dat stuk stoep, de lantaren 
ernaast, de plaats waar dat gebeurde was lange tijd gedoemd. Net 
als alle andere plaatsen op aarde waar iets ergs gebeurde. 
 

Hier past een latere observatie, iets wat ik herhaaldelijk heb 
zien gebeuren; mensen die de latihan van Subud ontvangen 
hebben, gaan heel vanzelfsprekend met het diepste 
innerlijk om. Als zij een relatie aangaan met iemand die niet 
in Subud is, gaat deze verbintenis voor de niet-leden soms 
ongewoon diep, met als gevolg dat ze het verbreken ervan 
zullen voelen als schrijnend verlies. Dat was bij mij zo.



 
 

Eerste latihans 
 
Toen de dames na de drie maanden probationertijd wederom een 
datum voor mijn aanstaande opening wilden afspreken, reageerde 
ik nog steeds onprettig verrast met een spontaan 
‘Nu al?’   
Het kwam nog steeds rauw aan.  
Waarop de dames beleefd vroegen of ze het van mij mochten 
testen, het ‘ontvangen’ wat de heer Thorenaar had voorgedaan, 
daarmee ging ik akkoord. In hun ‘testen’ had ik dus wel vertrouwen, 
het was net zoiets als de I Tjing maar dan vanuit Subud, begreep ik. 
Ze kwamen terug met treurige gezichten ‘Het spijt ons zeer...’ 
begonnen ze en ik dacht meteen ‘Oh nee, nu moet ik geopend 
worden!’ maar zij vervolgden ‘...je bent er nog niet klaar voor.’ Een 
enorme opluchting maakte zich van mij meester. Maar belangrijker 
nog bevestigde het voor mij dat ze juist hadden ontvangen en dat 
schiep een beetje meer vertrouwen in wat zij daarbinnen in de zaal 
deden. 
 
In juni 1977 viel de beslissing dan toch, want ‘Bapak komt naar 
Nederland’ hoorde ik. ‘Waar anders was je in Subud voor, natuurlijk 
moest je Bapak, de stichter van Subud meemaken.’  
Dat was voor mij geen logische conclusie. Want, wat kon me die 
Bapak schelen? Maar vooruit, omdat zij het noodzakelijk vonden, na 
negen maanden de groep tweemaal per week bezocht te hebben, 
raapte ik al mijn moed bij elkaar en stemde dapper in mij te 
openen.  
Op de belangrijke dag was ik bloednerveus. Al bleek de ‘opening’ 
niets anders te vereisen dan met gesloten ogen ontspannen te 
staan en alles los te laten. Maar de spanning verhardde mijn 
spieren, alleen mijn ogen werden gereinigd, er kwamen grote, dikke 
tranen van verdriet, pijn en tranen die ik niet begreep.  
Al met al wel een emmer tranen, zoals mijn Omi altijd van haar 
kleinkinderen eiste, tot de rand moest hij vol gehuild worden, 
anders was het geen echt verdriet. Zoveel werd het niet maar bij 



 
 

het verlaten van de zaal zag ik dat de grond waar ik gestaan had wel 
degelijk een natte kring vertoonde.  
Nadien bij een kopje thee en een plakje cake vroeg iedereen 
benieuwd  
‘En, hoe was het voor je?’  
Tevergeefs zocht ik naar woorden, vond met moeite wel een beeld: 
‘...zoals ik als kind op de schommel was’, wat bij hen ietwat 
teleurgestelde reacties opriep. Natuurlijk konden zij niet weten, 
zelfs ik wist het toen niet, dat ik als kind op de schommel een 
verbondenheid met God voelde die me verloste van de aardse 
kwellingen. 
 

Mijn these dat er door mijn wens erg veel moeite was 
gedaan en dat er van alles geregeld werd om mij bij Subud 
te krijgen, verleidt tot spelen met de antithese: 
… wat als m’n vriendin me niet over had gehaald eerst naar 
Balk in Friesland en vervolgens naar de disco te gaan. Wat, 
als de kleine zwarte man me niet zo herhaaldelijk had 
aangesproken en wat als de jonge mannen niet zo ’n 
spektakelshow hadden opgevoerd. Ik had toen absoluut 
geen behoefte aan een relatie. 
Ik was zeker ook niet erbij gekomen als mijn neef me niet 
had overgehaald om met hun mee te gaan of als hij niet 
bereid was geweest mee te gaan naar dat adres want dat 
had ik in mijn eentje niet opgezocht. En wat, als ik niet 
vrijelijk mee had gemogen naar de vriendelijke dames van 
de Subud-groep om via de mensen Subud te leren 
vertrouwen. Met andere woorden als de dames minder 
aardig waren geweest, als meneer Thorenaar niet tegen 
alle adviezen in openlijk had getest, ja, wat als de dames 
niet zo ongelofelijk geduldig en respectvol met mij waren 
omgegaan...    
Al dat, al deze details waren nodig geweest om mijn 
wantrouwen te stillen en mijn weg te effenen naar de 
overgave aan Gods kracht via Subud. 



 
 

Die man op het podium 
 
Met de auto mocht ik mee naar het Hilton Hotel in Rotterdam naar 
‘die man’ zoals ik hem noemde. Tamelijk onwillig zat ik erbij,ik 
moest echt niets hebben van mensen, die geadoreerd werden zoals 
die Koreaanse profeet en alle andere wischi-waschi-guru’s met 
lange baarden of andere attributen, die profiteren van de liefde en 
toewijding van hun volgelingen en flink hun macht uitbaten. Die 
Bapak, die zou ik hoe dan ook eerst eens kritisch onder de loep 
nemen en zeker niet blindelings volgen zoals alle anderen om me 
heen wel van plan leken. Wijselijk hield ik mijn gedachten voor me. 
‘Heet hij eigenlijk zo, Bapak?’ trachtte ik mezelf van deze gedachten 
af te leiden. 
Nee, werd me geantwoord, Bapak is gewoon een Javaanse titel voor 
een oudere man, zijn officiële naam luidde Muhammad Subuh 
Sumohadiwidjojo. ‘Bapak’ was een normale titel voor een oudere 
man, oudere vrouwen werden met ‘Ibu’ aangesproken, jonge 
vrouwen met ‘Siti’, zusje. 
 

Juni 1977 geopend, zodat ik mee kon maken wat achteraf 
Bapaks laatste bezoek aan Nederland geweest bleek te zijn, 
zou ik hem nog precies 10 jaar meemaken.  
Het was de tijd van ‘All of Mankind’, eindeloos testen over 
talenten en Bapaks onvermoeibare aansporingen om 
ondernemingen op te starten en toch vooral moed te 
hebben. 
 

De latihan in de volle zaal was me echter twee maten te groot, het 
was te overweldigend, te verwarrend. Ik was helemaal achterin 
gaan schuilen voor het verre figuurtje daar op het podium, wilde 
afstand creëren ondanks de herhaalde verzoeken van de vertaler 
aan alle nieuwe leden om naar voren te komen. Nee, eerst wilde ik 
‘t veilig aankijken en dan eventueel meedoen. Maar, het overkwam 
je alsof je in het sop werd gegooid, van alles ging erin en samen met 
alles om je heen werd je opgetild en gewerveld en gewrongen en 
weer losgegooid. Hoe kon ik weten dat je vooraan een beetje uit de 
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draaikolk van de latihan-wasmachine gehouden werd, en als het 
ware als een teer plantje beschermd werd?  
 
Van Bapaks talk de volgende dag ving ik slechts hier en daar een 
paar woordjes op, met 7 jaar schoolengels had ik gebrek aan 
praktijk. Het testen ging beter. Leuke testvragen werden gesteld: 
Hoe lacht een Engelse, Braziliaanse, Hollandse vrouw? Bij de vraag 
‘Hoe reinig je jezelf?’ werd ik afgeleid door een laag brullende stem, 
daarop moest ik wel ernaar kijken, een vrouw was haar lichaam van 
top tot teen aan ’t schrobben, een onwelvoeglijk gezicht. Juist 
hierom, om niet afgeleid te worden van onze eigen ontvangst, 
hielden we gewoonlijk onze ogen dicht en moesten er maar op 
vertrouwen niemand te raken met onze ontvangen bewegingen.  
In de ruime gymzaal waar ik geopend was, kon je het elkaar-niet-
raken tijdens de oefening nog verklaren met de hoeveelheid ruimte, 
echter in de propvolle zaal van het Hilton Hotel stonden we dicht 
opeengepakt, een vierkante meter moest je met anderen delen en 
toch konden sommigen al ontvangend rondjes door de zaal rennen 
zonder anderen te raken. Mocht je wel iemand raken of aangeraakt 
worden dan schrok je er diep van. Dat kon die man op het podium 
toch niet allemaal zelf in de gaten houden? Ik ging me steeds 
zekerder voelen. 
  
Geanimeerd uitwisselen volgde na afloop, ik was net leuk in gesprek 
toen mijn gesprekspartners links en rechts naar achteren uitweken. 
Waarom persen ze zich in de smalle strook langs de wand? Ze 
gebaarden me naar hen te komen, ik zwaaide kom terug! Tot 
iemand achter me wees, ik draai me om – en sta oog in oog met 
Bapak. 
Een fractie van een seconde, lang genoeg om te zien en gezien te 
worden. In de razendsnelle flits registreerde ik, hij is een mens van 
vlees en bloed, hij lijkt aardig al weerkaatst zijn bril het licht, hij 
lacht breeduit - maar er is iets mee, iets onverklaarbaars. Iets wat 
ver boven mijn pet gaat. Een korte confrontatie, dan werd ik 
volkomen overrompeld de kritisch mompelende menigte in 
getransporteerd op mijn onwillige benen . Wat er gebeurde wist ik 
niet? Maar weg was mijn sceptische houding!  



 
 

Mijn schoonvader, Faisal Sillem, die Bapak vaker van 
dichtbij heeft meegemaakt, zou later vertellen dat Bapak 
die uitwerking op ons kon hebben, dat we ons nietig voelen 
en ons onvrijwillig uit de voeten moeten maken. 



 
 

Bapak komt 
 
Vanuit Rotterdam reisde Bapak in juli 1977 naar België. Mijn Subud-
groep Oegstgeest was actief betrokken geweest bij de 
voorbereidingen voor het bezoek aldaar. We hadden de hoeve bij 
Herk-de-Stad geschuurd en geschilderd, geschrobd, gepoetst en 
gepolijst. Daarom voelde het een beetje alsof Bapak bij ons thuis 
zou komen, reden om positief gestemd en vol verwachting ernaar 
toe te gaan. 
Door het hoge gras stapten we door de achterpoort van de hoeve 
en daar stond op een ladder een jonge man, volkomen verbaasd 
keek ik naar hem en voelde ineens rechts naast me een kind en nog 
een kind daarnaast, dan aan de linker kant een kind en nog eentje, 
en nog… resoluut kapte ik het gevoel af. Met hem ben ik later 
inderdaad getrouwd en heb vijf kinderen gekregen.  
De gezellige gezamenlijkheid van de werkweekeinden bleek plaats 
te hebben gemaakt voor stress en strijd om aandacht. Alle ogen 
waren nu gericht op Bapak en zijn familie. Er gingen praatjes rond 
waarvan iedereen je waarschuwde dat het bijgeloof was, maar men 
wilde ze toch graag horen en doorvertellen. Als je bijvoorbeeld 
Bapaks onderbroek mocht strijken – een onderbroek strijken, sinds 
wanneer doe je dat?? – zou je gauw een man vinden. Iedereen was 
opgewonden en het was een hectische toestand. 
Bapak kwam met aanhang, we riepen enthousiast ‘Welkom Bapak!’ 
lachten en verheugden ons waarop Bapak vriendelijk wuifde en het 
gezelschap direct in het huis verdween. Ik weet niet wat ik 
verwachtte, maar het was een domper, een anticlimax.  
 
Voor de latihan had men een voormalige varkensstal opgeknapt. 
Het lage plafond, de beperkte ruimte en de voor mijn gevoel nog 
steeds aanwezige, penetrante, zure ammoniakgeur, maakte de 
ruimte ongeschikt als latihanruimte, zo oordeelde ik. Er was 
namelijk ook een gereedschapsschuur, groot en hoog en het rook er 
een beetje naar hooi en nat hout, al scheen door de kieren het licht 
binnen en blies de wind er doorheen, deze ruimte leek meer op de 
gymzaal waar wij latihan deden en het was er vele malen prettiger 



 
 

dan de benauwende stal. Waarom ze die niet opgeknapt hebben? 
Gelukkig, zo gaat dat in Subud, iemand snoerde mijn kritisch 
gepraat, met de latihan zou het hoe dan ook goed komen. 
 
Thuis was ik voor deze feestelijke gelegenheid een lichtlila 
latihanjurk begonnen te naaien, maar had door patroonfoutjes en 
gebrek aan doorzettingsvermogen een wat knellend resultaat 
bereikt, wat het werkje ongeschikt maakte om in te bewegen. Dus 
koos ik mijn één na beste jurk, een goed stuk dat ik ooit in Parijs van 
een ex-vriendje cadeau gekregen had. Een lange batikjurk met een 
diepe V-hals, die ik een stukje dicht moest naaien, want er was me 
verteld dat je niet teveel bloot mocht in de latihan. Nu zo vlak voor 
de latihan vond ik het toch nog te diep open en had met wat 
speldjes mijn decolleté verder verkleind. Zo werd het cadeau van 
een ex-vriend opgewaardeerd tot latihanjurk. 
 
Weer liet Bapak de nieuwe leden naar voren komen en door de 
beperkte ruimte stond ik op slechts een meter afstand, pal voor 
Bapaks stoel, die op een verhoging stond. Ondanks speldjes en 
naaikunst voelde ik me bloot. Hij zei: ‘Begin!’ en in een 
overweldigende aandrang vloog mijn hoofd naar achteren. Mijn 
schaamte over de jurk was ik meteen kwijt. Echter mijn met veel 
zorg gespelde haarknot haakte zich van achteren vast in een 
ouderwetse sluiting van de jurk. Al latihannend probeerde ik 
ongemerkt los te komen, bewoog mijn hoofd lichtjes heen en weer, 
al ‘ontvangend’ friemelend met een hand, hoorde ik achter me  
‘Ah-hum’ van Bapak, maar gelukkig raakte ik op dat moment los.  
Ik ontspande en prompt vloog mijn hoofd terug naar achteren 
waardoor ik meteen weer aan de haak vastgeklonken zat. Deze keer 
had Bapak het direct door, met ‘Ahum – ahum’ maakte hij mijn 
nood bekend. Een van zijn kleinkinderen snelde toe en maakte me 
los. Maar direct ging m’n hoofd weer naar achteren en voor de 
derde keer zat ik vast.  
‘Ahum.’  
Op deze zeer oneervolle manier schijn ik Bapaks aandacht te 
hebben moeten trekken. 



 
 

Deze keer voelde ik de verfijnde nabijheid van een van de meisjes, 
een onbekende prettige geur, zacht gefriemel in mijn nek, waar ze 
zich over de bovenste haakjes ontfermde, deze opende en dan de 
uiteinden naar binnen sloeg, zo een decolleté aan de achterkant 
creërend. Eindelijk kon ik, hevig beschaamd, vrijelijk de latihan 
volgen, want de beweging in de latihan is de reiniging. 
 
Na de latihan vonden veel vrouwen uit mijn groep het onplezierig 
om door de opeengepakte rijen wachtende mannen heen te 
moeten. Deze keer ervoer ik strak voor me uit kijkend, dat er rechts 
van me een plezierig iemand stond die juist veel ruimte gaf, dat was 
mijn toekomstige schoonvader, zijn zoon naast hem, die van de 
ladder, was ook in orde. Later ontwikkelde zich de tere liefde. 
 
De jongelui logeerden in de kleine hoeve en hadden er veel lol. 
Regelmatig vertrok iemand om met de organisatie mee te helpen, 
dus bood ook ik me aan, want het was gezellig druk in de keuken, je 
hoorde er bovendien alle in’s en out’s over Bapak. Helaas hadden ze 
niemand nodig, ik voelde me afgewezen. Maar net toen we 
uitgelaten aan ’t schaterlachen waren, kwam iemand met de vraag 
of ik toch wilde komen helpen, het was dringend. 
 
Ik haastte me meteen ernaar toe, over het stoffige landweggetje 
door de brandende zon, moest in de donkere hal echter zooo lang 
wachten dat ik net weer terug wilde keren naar het vrolijker oord, 
toen iemand me beduidde de kamers van de meisjes, Bapaks 
dochter Siti Rahayu en twee kleinkinderen schoon te maken. De drie 
aaneengeschakelde ruimtes kende ik goed van de werkweekeinden, 
ik had er immers zelf ook gelogeerd, maar wat ik nu zag, trof me. 
Wat had ik verwacht? In mijn westerse ogen was het een janboel, 
vooral bij twee van de drie bedden. Naar mijn gevoel lag alles daar 
waar het niet hoorde. Misschien hebben ze thuis vele handen die in 
het huishouden doen? En hoe zwaar moest het voor hen zijn om ver 
van huis in volstrekt andere culturen zich thuis te voelen? Al 
uitkloppend, vouwend en opruimend probeerde ik iets van hun 
cultuur te begrijpen, ik was er lang bezig, maar aan het einde glom 
de vloer tenminste.  



 
 

 
De vrouw des huizes was in ieder geval wel tevreden over mijn 
verrichtingen en vroeg of ik Sharifs kamer nog kon doen, want men 
was druk met van alles, Bapaks kamer zou de vrouw des huizes zelf 
doen. Dus haalde ik een vers sopje en ging aan de slag. Sharif, 
Bapaks vertaler, was echter super-, supernetjes en dus was het 
klusje supersnel geklaard. Ik stond er nog met de metalen emmer in 
mijn hand toen de vrouw des huizes alweer eraan kwam, zeer 
gestrest met een waterval van excuses, ik zag mezelf al vredig 
aardappels schillen in de keuken, maar ze vroeg of ik heel misschien 
ook nog Bapaks en Ibu Mastuti’s kamers wilde doen.  
 
Ik nam me voor niet aan de beloning voor het strijken van 
ondergoed of dergelijk goed werk te denken en ging aan de slag. 
Moe en bezweet als ik was, was ik echter te lui om het bijna schone 
sopwater van Sharifs kamer te verversen voor Bapak, iets waarvoor 
ik me nu nog behoorlijk schaam na al die jaren.  
 
In de anderhalve kamer was het koud, echt ijzig, dat was écht 
onbegrijpelijk want de hele morgen moet de zon op de ramen naar 
het oosten hebben gestaan. De kou vond ik in hoge mate 
onaangenaam zodat ik snel klaar wilde zijn. Het was er netjes, alleen 
hier en daar stofte ik een beetje af, de bedden waren al keurig 
opgemaakt. Ik draaide me om, om te controleren of ik nog iets over 
het hoofd had gezien, toen in het plafond ineens een rond gat bleek 
te zijn!  
Rillend van de kou, keek ik verwonderd door het gat, dat alsmaar 
wijder werd, mijn blik viel nu recht in de nachthemel met sterren en 
al. Ik dacht: ik word gek, snel vertrok ik uit de slaapvertrekken en 
sprak er met niemand over. 
 
Enkele dagen later reisde Bapak via Schiphol verder en ik kon met 
iemand meerijden om Bapak uit te zwaaien. Daar stonden we dan 
op Schiphol verloren middenin alle reizigersdrukte. Last-minute ging 
iemand een vipruimte regelen, er was nog volop tijd tot het vertrek. 
Toen Bapak eraan kwam, was alles net geregeld, natuurlijk, zo ging 
het met Bapak altijd, toevallig was er net een grotere ruimte 



 
 

vrijgekomen. Bapak nam plaats aan het hoofd van de royale 
vergadertafel.  
De mensen keken naar hem en fluisterden met elkaar. Bapak haalde 
een sigaret tevoorschijn en meteen flitsten links en rechts 
aanstekers aan. Doch eer Bapak een trek kon nemen, kwam de 
anders zo gemoedelijke Theo naast hem staan, schudde zijn hoofd 
en trok de sigaret uit Bapaks hand met het verwijt  
‘Nee. Dat is toch helemaal niets voor Bapak!’  
Iedereen in de zaal verstomde, gespannen verontwaardiging alom, 
Bapak keek verwonderd omhoog richting Theo die zichtbaar genoot 
van het moment. Nu trok hij met zijn andere hand uit de borstzak 
van zijn overhemd een grote, dikke sigaar tevoorschijn, Bapak 
lachte al breed.  
‘Die is voor Bapak!’  
De zaal haalde opgelucht weer adem.  
 



 
 

Twijfels  
 
Na terugkomst, wat na een intense Subud-belevenis altijd tegenviel, 
maakte ik een aantal belangrijke keuzes, ik besloot in Nederland te 
blijven wonen en naar Subud te blijven gaan. Het zat me mee, ik 
vond een eerste vaste baan, huurde een kamer en stuurde Bapak 
een verzoek om een Subud-naam. 

In Indonesië, het land van afkomst van Bapak, is het 
gebruikelijk om met geestelijke groei een nieuwe naam aan 
te nemen. In Subud nam Bapak deze taak waar en gaf 
leden die erom vroegen een naam die past bij het innerlijk 
of die het innerlijk aanmoedigt.  
 

Trouw reisde ik twee keer per week naar de latihan. Twijfels kende 
ik in ’t begin zo vlak na de ontmoeting met Bapak niet. Die kwamen 
pas na een harteloze en ongevoelige opmerking van enkele mannen 
over mijn zingen in de latihan. Ze vonden dat wat ik in mijn latihan 
zong wel erg op populaire radiomuziek leek. Dat was schrikken en 
bracht een hele reeks aan twijfels en argwaan over het zogenaamde 
ontvangen weer naar boven. Maar ik zette door, nam die kritiek als 
verbeterpunt en begon nauwgezet op mezelf te letten. 
Want regelmatig verdacht ik mezelf een bepaald ontvangen zelf in 
scene gezet te hebben, al ontving ik bijvoorbeeld Engelse woorden, 
die me onbekend leken, dan bedacht ik achteraf dat ik ze 
waarschijnlijk toch wel ooit geleerd kon hebben en slechts vergeten 
was. Andere keren stroomde de kippenvelachtige tinteling door 
mijn hele lichaam en wist ik zeker; dit was ‘ontvangen’. Maar even 
later in dezelfde latihan twijfelde ik toch weer. 
 
De aanvraag van mijn Subud-naam vorderde niet echt. Hoe dan ook 
wilde ik van mijn oude naam af, die was onderdeel van pijnlijke en 
verdrietige herinneringen en onbekende, nare gevoelens. 
Bovendien droeg ik de namen van mijn beide grootmoeders wat 
volgens mijn nieuwe Subud-vrienden soms een extra belasting kon 
zijn.  
Op de eerste brief kwam geen antwoord, waarschijnlijk omdat 
Bapak nog op wereldreis was. Een paar maanden later vroeg een 



 
 

vriendin een naam aan voor haar op komst zijnde baby en mocht ik 
mijn verzoek nogmaals bij haar brief voegen. Het antwoord was er 
redelijk snel ‘...wat betreft de tweede aanvraag voor een naam, die 
is correct, ‘Michael’. Dat was de Subud-naam van de aanstaande 
vader. Dus vroeg ik voor de derde keer een Subud-naam aan en 
kreeg toen vrij snel een brief met de letter ‘R’ en het verzoek om vijf 
namen beginnend met een ‘R’ op te sturen. Ik nam de brief mee 
naar de groep, want ik wilde hun mening horen, ik had om een 
naam verzocht, niet om de beginletter. Iedereen was heel blij voor 
mij, dus week mijn ergernis.  
‘OK, maar...’ mopperde ik dan toch op de terugreis in de auto ‘… er 
zijn helemaal geen namen met een ‘R’’ Het geklaag moest er toch 
uit. ‘Zo!!’ zei de bestuurder Reinhard verontwaardigd en Ralph ook 
met een ‘R’ zat ernaast. Ik besefte hoezeer ik zeurde en tegelijk 
schoot me ‘Rebecca’ te binnen. Schreef je dat in het Nederlands 
met ‘kk’, ‘ck’ of met ‘cc’? Thuis opende ik ijlings mijn pasgekochte 
Nederlandse Bijbel en mijn allereerste blik viel op ‘Rachel’.  
 
Die naam overrompelde me volkomen en ik wist onmiddellijk wat 
het zou worden. Als klein kind liep ik helemaal alleen de lange weg 
voorbij het bos naar de kindergodsdienst in ons kapelletje om de 
verhalen van het oude testament te kunnen horen, over hoe Jacob 
Rachel vond en hoe Jozef geteisterd werd en wijsheid kreeg. 
Daarvoor ondernam ik de gevaarlijke weg. 
De brief van Bapak, het definitieve antwoord, arriveerde drie 
maanden later, een jaar na de allereerste aanvraag, het zweet stond 
in mijn handen toen ik trillend de envelop openscheurde en 
ongelovig staarde naar inderdaad ‘RACHEL’.  
Hierop had ik gehoopt en ‘t geweten maar toch niet echt durven 
verwachten.  
Zoals in Subud zo vaak belangrijke gebeurtenissen samenvallen: het 
was de dag van mijn verhuizing. Enkele uren later bij de nieuwe 
buurmeisjes stelde ik me direct voor met mijn nieuwe naam. Eentje 
vroeg of ik niet eerst iets anders gezegd had, maar ik loog dat dit 
niet zo was. Dat liegen had ik niet hoeven doen, dat ‘wist’ ik daarna.  
 

Liegen ontneemt iedere keer iets van het licht. 



 
 

Eerste ervaringen 
 
In de zomer van 1978 deed ik met praktisch iedereen mee aan de 
Ramadan, dat was heel zwaar, ik had het voortdurend koud en 
zeurende hoofdpijn. Verreweg de meeste Subud-leden deden toen 
mee omdat Bapak er duidelijk positief over was. Men ging vaak bij 
elkaar eten en samen naar talks luisteren.  
 

De door de latihan begonnen reiniging zou door het vasten, 
zoals de Moslim Ramadan of de Lent van het christendom, 
versterkt worden.  
 

In de Haagse Subud-groep aan de Laan van Poot zaten we in een 
kring naar een talk te luisteren. Ik had besloten stil de talk te 
ervaren en niet te proberen de inhoud te volgen omdat ik ’t toch 
niet begreep, noch Bapaks Hoog-Javaans, noch de Engelse vertaling. 
Bapaks stem galmde door ons heen ‘Sudara, sudara…’ enzovoorts. 
Ineens - halverwege de talk - barstte ik zo vanuit de stilte ongewild 
in luid lachen uit. 
Verbaasd en verwijtend keek men op, ik geneerde me mateloos en 
kon wel door de grond zinken. Tijdens de vertaling echter, die ik nu 
niet verstond, schaterden de anderen van ’t lachen, Bapak bleek 
een van zijn vele grapjes te hebben gemaakt. Had ik de inhoud van 
de talk begrepen zonder ook maar één woord ervan te hebben 
verstaan? 
 
In dit Subud-huis aan de Laan van Poot ben ik met de zoon van 
Faisal Sillem getrouwd. In stilte had ik naar God gebeden en 
gewenst dat ik de oude, te grote liefde zou kwijtraken. Dat was me 
gegund. Vanaf het moment dat ik met veel doorzettingsvermogen, 
tegen alle innerlijke hulpkreten in toch hoorbaar ‘Ja.’ zei tegen dit 
huwelijk, was Jan ineens ver naar de achtergrond verdrongen en 
dacht ik eigenlijk nooit meer aan hem.  
 
Om zoveel mogelijk latihan en van Bapaks aanwezigheid mee te 
maken, reisden we hem achterna. Zo gingen we naar Braunschweig, 



 
 

Duitsland, het was nog in Schloss Wendhausen. Het kasteel was een 
in zichzelf bewegend centrum, een draaikolk van gebeurtenissen. 
Scherp herinner ik me van dit eerste bezoek mijn machteloze 
teleurstelling toen ik niet aan de helper-, bestuurstalk mocht 
deelnemen. Men liet me er niet in. Voor mijn ogen persten anderen 
zich langs deze controlepost naar binnen, maar zoiets brutaals 
durfde ik echt niet. Later hoorde ik hen opscheppen over wat voor 
bijzonders er binnen gebeurd was. Dat maakte me zeer verdrietig. 
Van mijn kritische houding tegenover Bapak was niets meer over, ik 
verlangde juist naar meer ervaringen en steeds diepere latihans en 
ook naar meer begrip van wat er eigenlijk aan de hand was. 
 
Tijdens een talk waar ik wel bij mocht zijn, stond Bapak ineens op 
uit zijn grootvaderstoel en deed een ingewikkelde beweging voor: 
kruis de rechterarm voor je borst, dan je linkerarm eroverheen, buig 
en ga een stap terug en laat de armen zakken en richt je weer op, 
herhaal dit nog tweemaal. Volkomen verbijsterd observeerde ik 
mijn eigen ritueel, want dit was de beweging die ik tegen het einde 
van mijn latihan telkens ontving. Ik was dermate ontredderd dat ik 
Bapaks uitleg ervan kompleet gemist heb. Maar daar ging het ook 
niet om, het verbijsterende voorval heeft me in één klap bevrijd van 
mijn twijfels over de echtheid en betrouwbaarheid van de 
oorsprong van de latihan. Als later toch weer een twijfel opkwam, 
hoefde ik alleen aan mijn ‘ritueel’ te denken, wat ik echt bleek te 
hebben ontvangen en wat echt bestaat, en mijn vertrouwen was 
hersteld. Dat ‘ritueel’ heb ik daarna nooit meer ontvangen. 
  
Men verdrong zich om Bapak. Om hem te plezieren deden 
sommigen de gekste dingen. Zo ging een groep mensen in de tuin 
onder zijn raam volksliedjes zingen. Na enige tijd ging op de 
bovenetage het gordijn opzij. Bapaks lachende gezicht verscheen, 
hij wuifde lichtjes en verdween. Men ging luider zingen. Dus kwam 
hij enige tijd later naar buiten om te bedanken, dachten we. 
‘In Subud is het belangrijk om de eigen cultuur te ontvangen en om 
vanuit je innerlijk te handelen, je moet anderen niet zomaar 
kopiëren.’  



 
 

Na deze preek kon ik haast niet geloven, dat men doorging met 
zingen, bovendien werden het steeds minder leuke liedjes, in plaats 
van zich te schamen. Onder zijn brede lach was Bapak zichtbaar 
ontevreden. 
Men zei dat Bapak de Volkswagen-fabriek heeft bezichtigd en ons 
daar heeft laten weten dat dit merk vooral zijn oorspronkelijke 
bedrijfsstrategie moest blijven volgen: Volkswagen, een auto voor 
het volk, de gewone man dus. Dat hij voorgesteld heeft dat men 
zich op de markt juist moest onderscheiden met auto’s die door de 
gebruikers gemakkelijk zelf gerepareerd kunnen worden, immers, 
het noodzakelijke technisch vernuft daartoe hadden Duitse vaklui 
wel.  

Daarna heb ik het merk een tijdje in het oog gehouden, de 
VW’s werden net als alle automerken uit die tijd alleen 
groter, duurder, luxueuzer en eind vorige eeuw ging het 
bedrijf zelfs bijna failliet. Pas toen ze later weer een klein 
model voor de gewone man bouwden ging het bergop. 



 
 

Parels in Wolfsburg 
 
Waar achteraf  ik veel spijt van had, was dat ik niet meeging naar 
het wereldcongres in Toronto, Canada. Onwetendheid over wat wel 
en niet kan tijdens een zwangerschap en een teveel aan 
spaarzaamheid lieten mij zelf zo beslissen. Het was verschrikkelijk 
eenzaam om alleen, pas getrouwd en zwanger achter te blijven. 
Maar wat ik daar gemist heb, dat veroorzaakte pas de echte pijn. 
Zelfs nu voelt het nog alsof aan mijn parelketting een paar parels 
lelijk ontbreken, de eerste daarvan is Toronto, mijn gemiste kans. 
 
Na deze slechte start maakten we het weer een beetje goed door 
opnieuw naar Duitsland, deze keer Wolfsburg te reizen want Bapak 
kwam deze keer ondanks uitnodiging niet naar Nederland.  
Bapak was er streng, stopte onze latihan al na een paar minuten en 
zei, dat dit geen latihan was. We moesten purificeren, reinigen, wat 
met beweging gepaard gaat, legde hij uit en spoorde de vertaler aan 
‘Move!’ 
 en luider ‘MOVE!’ te roepen  
en na een paar minuten alweer ‘Don’t stop, go on, MOVE!’  
Kordaat nam hij zelfs de microfoon ter hand om ons in ‘t Engels met  
‘Move more!’ aan te sporen. Dat deed hij anders nooit! Na een 
eindeloos durende, uitputtende power-move van zeker een half uur 
hadden we ons compleet in het zweet gewerkt en merkte hij op, dat 
dit er meer op leek, nu mochten we latihan doen. Die was dan ook 
opvallend licht en fris. 
 
Ook vroeg hij ons tijdens de latihan onze ogen open te doen:  
‘Zien jullie het?’ 
Ik wist niet wat ik moest zien of verwachten. Want wat ik zag, was 
vaag, het donker met veel sluiers, een soort lichte schimmen over 
en tussen de mensen.  
‘Zagen jullie het?’  
Wat moest ik nou zien, vroeg ik me in verwarring gebracht af, mijn 
gewone hersenen weigerden te accepteren wat ik wel gezien had. 
 



 
 

Een andere keer stopte Bapak de latihan omdat een van de 
vrouwen een wild afrokapsel aan ’t schudden was, ze moest haar 
haren binden, vond hij. De latihan ging verder, weer stopte Bapak 
en gebood haar het haar te binden, ze had niets bij zich, beweerde 
ze, geen speld, die had ze niet en weigerde ze ook van anderen aan 
te nemen, dus moest ze de zaal verlaten. Dat deed ze, maar zodra 
de latihan doorging, kwam ze meteen weer terug en ging vrolijk 
door met het schudden van haar krullenbos. Ik sprak haar na afloop; 
ze was niet onsympathiek maar wilde zich domweg de wet niet 
laten voorschrijven, ik merkte dat het een gewone machtsstrijd was. 
Begreep ze ondertussen niet welk advies van welke verlangens ze 
daardoor wel opvolgde? 
 
Zittend testen tijdens de talk: Hoe voelt zich een professor, een 
gestudeerd iemand die geen latihan doet, als hij sterft? En; hoe voel 
jij je, nu je de latihan hebt ontvangen, als je sterft? Best prettig die 
ontvangst. 
Halverwege de drukbezochte talk wordt iemand opgeroepen de zaal 
te verlaten, for members only. Hoe wist Bapak dat? 
Ademoefeningen: Adem in door je rechter neusgat, adem uit door 
je linker neusgat... en alle mogelijke variaties daarop. Dat heb ik 
onthouden omdat ik het niet kon. 
Een dilemma veroorzaakte Bapak voor de eerste Oost-Europeese 
leden, voor de thuisblijvers zaten ze ijverig op te schrijven wat er 
gezegd werd. Hij herhaalde wel drie keer dat ze niet moesten 
meeschrijven maar luisteren. 
 
In de Stadthalle Wolfsburg, in de grote zaal werd een man getest, 
de vraag herinner ik me niet, wel, dat hij zingend het podium af en 
de trap tussen de toeschouwers opliep, boven de uitgang nam en al 
zingend verdween. Ik maakte me zorgen, we mochten toch niet 
buiten latihan doen? Iedereen keek vragend naar Bapak, die kalm in 
zijn stoel zat af te wachtten. ‘Ja, ja.’ Hij ging zelfs door met uitleg 
geven. Even later kwam door de klapdeuren luid zingend de man 
weer binnen. De zaal lag plat van ’t lachen…   
Lang niet iedereen zou die man dit willen nadoen. Zijn bereidheid 
om op te volgen is vast goed, zou ik zo zeggen.  



 
 

 
In die tijd spoorde Bapak aan tot actie, tot het hebben van moed en 
oprichting van eigen ondernemingen zoals hij zelf de Bank Susila 
Bakti en PTS Widjojo heeft opgericht. Om Subud in deze materiële 
wereld de mogelijkheden te bieden voor hoognodige, sociale 
projecten zoals ziekenhuizen, scholen, ouderenzorg enzovoorts. Het 
was 5 voor 12, hoogste tijd om moed te hebben en Gods 
aanwijzingen durven op te volgen. 



 
 

Leven met Subud 
 
Thuis en in ons huwelijk was het onderwijl zwaar voor mij, ik voelde 
me niet begrepen, leed onder de slechte huisvesting, eenzaamheid 
en de belasting van inmiddels twee kindjes. Af en toe stortte ik 
volledig in. Op een dag kreeg ik zelfs geen lucht meer. Piepend 
hapte ik al na de kleinste beweging naar adem. Na drie uitputtende 
dagen ben ik toch maar naar de huisarts gegaan. ‘Komt er astma 
voor in je familie’ vroeg hij bezorgd.  
Heb ik Astma??  
Niemand had Astma bij ons, maar ik kwam inderdaad de trap naar 
onze woning niet meer omhoog en die lag op de tweede verdieping. 
Met de baby tegen me aan schoof ik me zittend tree na tree naar 
boven. Dan schoot me te binnen dat mijn grootmoeder, die stierf 
toen ik nog net 5 was, in zo ’n stoomapparaatje had geademd. Ik 
belde mijn moeder op.  
‘Ach ja, die Oma hatte damals Herzastma.’  
Haar schoonmoeder leed alleen maar aan haar hart, ’t was geen 
astma geweest, meende ze laconiek. De herinnering aan mijn oma 
was zeer pijnlijk. Ik mistte haar nog steeds hevig, kreeg tranen in 
mijn ogen van het gemis, terwijl mijn moeder haar zo cru afkeurde. 
Na deze bespreking van mijn astma verdween het net zo plots als 
het verschenen was. 
‘Purificatie’ vermoedde ik later. In Subud blijkt extra reiniging soms 
nodig te zijn. 
 
De Ramadan 1984 wilden we in de Albergaria, Portugal, 
doorbrengen. De Albergaria was één van de initiatieven in Subud, 
de bedoeling was dat het een veilig oord werd voor leden die het 
moeilijk hadden of in crisis waren geraakt door hevige geestelijke 
reiniging. Ik wilde het project met onze aanwezigheid steunen. Het 
was er schoon, stil met toch mensen om ons heen. Voor het eerst 
sinds jaren kon ik urenlang ontspannen op een stoel blijven zitten, 
het liefelijk golvende landschap op me laten inwerken. Ongewend 
dat ik bijna niets hoefde te doen. Geleidelijk voelde ik de moeheid 



 
 

wijken en iets van aanvaarding opkomen waardoor ik minder leed 
onder de omstandigheden die ik toch niet kon veranderen. 
 
We werden met zorg omringd en verwend door Patricia Lacey, zij 
was wat wij nu noemen een ‘Subud-dinosaur’. Dat is iemand met 
veel ervaring In Subud en die allang, meestal vanaf het begin in 
1957, erbij is. Ze was iemand die Subud leefde en volledig haar 
leven inrichtte naar de latihan. Ik vroeg haar bijvoorbeeld hoe ze 
haar boodschappen doet, doelend op het feit dat ze geen Portugees 
verstaat. Ik kreeg een echt Subud-antwoord: 
‘Als ik over de markt ga, let ik gewoon goed op. De groenten, zelfs 
het vlees of de vis roepen me gewoon. Ze roepen: ‘Neem mij, neem 
mij!’  Zo weet ik dat ik goed zit.’ Dan werd ze vertrouwelijker nog  
‘Met mensen is het net zo, sommigen moet je dichtbij halen en 
anderen juist niet.’ 
Haar zelfbewuste instelling en wijze raad heeft me daarna vaak tot 
voorbeeld gediend de focus op Subud te richten en niet op andere, 
minder belangrijke zaken.  
Maar ook het doen van de Ramadan, die ik voortaan elk jaar trouw 
meedeed, bracht elke keer een cadeau met zich mee. Blij verbaasd 
constateerde ik dat nooit meer iemand zoals vroeger opmerkte: 
‘Wat lach jij toch raar!’.  
Inderdaad na de derde Ramadan was mijn nerveuze lach ineens 
verdwenen, mijn lach kwam natuurlijker, meer vanuit mezelf. Een 
andere Ramadan zorgde ervoor dat ook mijn stem lager is 
geworden, meer in mijn lijf is gaan zitten. Zo heeft iedere Ramadan 
uit de begintijd mij een duidelijk vastomlijnd resultaat gebracht. 



 
 

Niet opgeven! 
 
1983 waren we gelukkig in de gelegenheid naar het wereldcongres 
in Anugraha te kunnen gaan, het was in Egham, Engeland. Naast 
mijn twee kleintjes had ik inmiddels een zus in Subud. 
Anugraha, het prachtige gebouw was ondanks alle inspanningen en 
financiële injecties nog lang niet af. Door bouwpuin stapten we een 
tochtig bouwskelet binnen met hier en daar tekenen van vergane 
glorie en mooie originele details. Deze Subud-onderneming moest 
beter worden, zich onderscheiden van andere hotels, werd ons 
uitgelegd. De kamers op de eerste etage zouden een natcel en zelfs 
wc krijgen, dat was belangrijk! Het moest first-class hotel faciliteiten 
bieden. De vloer van de zaal kon omhoog en omlaag, zodat je van 
één zaal twee kon maken. De glazen koepel aan de achterzijde 
moest verduisterd kunnen worden. Met zulke opzienbarende 
details hoopte men goed betalende klanten te kunnen aantrekken. 
Daarnaast moest het gebouw wel te allen tijde voor Subud 
beschikbaar zijn. Niet alleen de ontwerpers, maar wij allen waren in 
die tijd idealisten. Soms lukte het een poosje, meestal uiteindelijk 
niet. 
 
Bij de eerstesteenlegging waren allen verzameld, de vloer stond nu 
omlaag gezet, ik zat op het balkon in de bovenste zaal. Bapak werd 
aangekondigd voor het leggen van de eerste steen. Daar kwam hij 
op, overhandigde vol elan zijn colbert, rolde zijn hemdsmouwen op 
en begon neuriënd te metselen; een steen, de tweede, derde steen, 
een vierde steen…  
‘Please, Bapak. U hoeft niet zoveel te doen!’ hoorde ik. Hij ging 
echter onverstoorbaar door: de vijfde, zesde, zevende steen…  
Steeds meer mensen fluisterden gegeneerd: ‘Please, Bapak, stop. It 
is not neccessary!’ (Dat is toch niet nodig!) Tenslotte was iedereen 
gegeneerd. Na lang doorwerken aan een, mij onbekende 
hoeveelheid gemetselde stenen richtte Bapak, toen 82 jaar, zich 
moeizaam weer op, licht wankelend:  
‘Het is zeker nodig, het is zeer zeker nodig dat iedereen zijn best 
doet, dat iedereen iets meer dan zijn best doet en niet te snel 



 
 

opgeeft. In Subud hebben we ondernemingen nodig om in 
overeenstemming met onze ontvangst te kunnen werken en zo 
Subud in de wereld te steunen.’  
Daarna verklaarde Bapak de eerste steen gelegd. 
 
Het congres vond plaats in tenten op het parkachtige terrein, het 
weer was zeer wisselvallig, het regende vaak en de grasbodem 
raakte doorweekt. Er werden vlonders geplaatst om met droge 
voeten van tent naar tent te kunnen komen. Koud was het en in de 
kou gelaten voelde ik me. De Britse helpsters deden bereidwillig een 
speciale latihan met mij, aansluitend vroegen ze Gods zegen voor 
me. De zegen voelde ik niet echt maar hun latihan en gebed namen 
wel een stuk van de kou in mij weg en ineens ging ook buiten de zon 
schijnen. 
Subud Youth International, bij een drukbezochte jeugd bijeenkomst 
in een grote kring op het kampeerterrein ontstond een 
geanimeerde discussie, mijn zus stond naast me. Een man kwam 
van buiten erbij die de discussie luid interrumpeerde: ‘Ha,’ riep hij 
‘wat zeuren jullie nou, jullie hebben geen honger, jullie hebben te 
eten, er zijn voldoende banen, er is geen oorlog….’  
Dit sloeg in als een bom. De jeugd had er niets tegenin te brengen, 
hun verslagenheid maakte mij echter kwaad. Ik stond daar met kind 
op de arm en riep terug: ‘Nog nooit is er de dreiging geweest van 
een atoomoorlog, ieder moment moeten we vrezen dat het 
gebeurt, nog nooit eerder is er een koude oorlog geweest zoals nu.’ 
Daarna trok de man zich terug en de discussie ging over andere 
zaken verder. En ik dacht hoezeer ik gelijk had. 
 

                                                          Anugraha, 8 augustus 1983 
...  Niemand heeft gelijk en niemand heeft ongelijk, broeders en 
zusters; mensen zijn gebonden om ongelijk te hebben, want slechts 
één heeft gelijk - God. Laten we van nu af aan dus allemaal samen 
in de latihan ontvangen wat goed voor ons is om te volgen en wat 
goed is om te doen. Op deze manier zal naarmate de tijd vordert 
onze situatie vrediger worden en onze zielen zullen niet hoger 
maar helderder worden, en we zullen meer weten over hoe we ons 
leven als mens moeten leiden. ...                                          
                                                                          Bapak 83 LON 4 NL RO 



 
 

Tevens woonde ik de verslagen van de internationale helpers bij. 
Bapak zat op het podium in de grote tent, achter hem hing het 
werkelijk gigantische spandoek ‘THE 7th SUBUD WORLD CONGRESS’ 
en voor hem bevond zich het lage tafeltje met de zilverkleurige 
thermoskan voor het water, daarnaast stond zijn drinkglas met een 
beschermend servetje erover, zoals altijd en overal. 

Ik hoop dat ik het volgende goed heb begrepen, want ik wil 
niemand kwetsen, eerder aangeven hoe verschrikkelijk 
moeilijk het is om Bapaks advies uit te voeren.  

De internationale helper deed zijn verslag dat doorspekt was met 
opsommingen van aantallen leden en evenementen in de diverse 
landen, die we deels al van de bestuurders hadden vernomen. 
Bapak onderbrak hem en legde de taken van de helpers uit, het gaat 
erom de kwaliteit van de latihan te bewaken. De man kuchte, 
kennelijk instemmend, en ging door met zijn verslag.  
Bapak onderbrak hem weer, hield een korte toespraak over de 
taken van de helpers versus die van het bestuur. Dan vroeg hij de 
internationale helper of hij het begrepen had. Toen deze knikte, 
wenkte hij hem zijn sprekersplaats weer in te nemen. De man ging 
gewoon door met het opnoemen van zijn cijfertjes. Daarop stond 
Bapak kordaat op (en met hem al zijn familieleden) en verliet 
demonstratief rechtop de vergadering terwijl het verslag van de 
internationale helper voort cijferde. 
 
De World Subud Association werd in drie areas ingedeeld. Voor 
ieder van de area werden internationale helpers benoemd. Twee 
Nederlanders kregen deze geestelijke functie, waarbij onze 
voorname, maar zeer bescheiden Theresia uit de groep Den Haag zo 
uit de toeschouwerrijen door Bapak werd aangewezen.  
‘Jij.’  
Ze werd bleek, keek twijfelend om zich heen en verschrikt toen 
Bapak haar zo veilig tussen het publiek gezeten plots een tweede 
keer aanwees: 
‘Ja, jij!’ 
 
Bapak gaf er een talk voor de kinderen. Een prachtig verhaal over 
het ontstaan van de mens.  



 
 

Een van mijn kinderen zat vooraan, terwijl het andere de zaal per se 
niet in wilde en luid begon te protesteren als ik met hem ook maar 
in de deuropening ging staan. Tranen van teleurstelling liepen over 
mijn wangen omdat ik er niet bij kon zijn. Mijn kind was enkel 
tevreden in de zandbak buiten. Met een oog buiten op de zandhoop 
en het andere oog naar binnen op het podium gericht, probeerde ik 
de talk te volgen. Maar ik verstond het niet goed en daarom bleven 
de tranen maar komen. Ineens keek naast Bapak gezeten Siti 
Rahayu omhoog over alle hoofden heen naar mij en ik begreep 
zonder woorden dat ik het zo zwaar niet moest nemen.  
‘ ’t Komt wel goed.’ zoals men in Nederland het geruststellend zegt. 
 
Bapak had een paar keer genoemd, dat hij wel 150 of meer jaren 
oud zou kunnen worden als God het noodzakelijk achtte. Wij wisten 
niet beter dan dat ook hij soms ziek werd. Het jaar na Anugraha had 
hij in London een oogoperatie. Enkele leden reisden erheen, ik 
dacht dat zich een andere gelegenheid nog zou voordoen en het 
spijt me nog steeds dat wij toen niet gegaan zijn. Het was de laatste 
keer dat we Bapak hadden kunnen zien. 
‘Hij heeft de kinderen gezegend.’ zei mijn schoonzus Hermine, die 
wel gegaan was en ik voelde het gemis heviger dan ooit. Weer 
ontbraken er parels aan mijn collier. 
 
 
Op 23 juni 1987 bereikte ons het bericht dat Bapak in de nacht na 
zijn verjaardag is overleden. 



 
 

Kort overzicht van Bapaks leven 
 
1901, 23 mei uitbraak van vulkaan Mount Kelud, aanhoudende 
asregen kost vele levens. Pasgeborenen overlijden na de geboorte.  
22 juni 1901, op de verjaardag van de Profeet Mohammed wordt 
Bapak geboren. Na enige tijd wordt hij ernstig ziek. Een vreemde 
verschijnt bij het huis en laat de jonge ouders weten dat de baby 
niet Sukarno moet heten maar Subuh, wat ‘zonsopgang’ betekent. 
1918  Zoals veel jonge Indonesische mannen gaat Subuh op zoek 
naar een perfect leven. Herhaaldelijk wordt hem echter voorspeld 
dat hij geen geestelijke leiding behoeft, dat hij zijn eigen pad moet 
volgen en dat hij niet moet vergeten te bidden. 
1924 Tijdens een nachtwandeling ontvangt Subuh een openbaring, 
een stralend licht valt uit de nachthemel in hem, hij denkt dat hij zal 
sterven. Hij geeft zich over aan de kracht van God. De volgende drie 
jaar ontvangt hij elke nacht nieuwe, intensieve inzichten. 
1926 Op 9 oktober treedt Bapak in het huwelijk met Rumindah. 
1928 Op 13 maart wordt Bapak eerste kind Siti Rahayu geboren, 
later volgen er Pak Haryono, Pak Haryadi en Siti Hardiyati. 
1932 Subuh wordt als geestelijk leider respectvol ‘Bapak’ (Vader) 
genoemd. In ’32 beleeft hij een hemelvaart. Hij geeft het contact 
met de grote levenskracht door, eerst uitsluitend aan zijn vrienden 
en na 1932 aan iedereen die erom vraagt. De tegenprestatie moet 
zijn geduld, aanvaarding en overgave aan Gods kracht. 
1936 overlijdt Ibu Rumindah. 
1941, 15 november treedt Bapak in het huwelijk met Ibu Sumari, ze 
is weduwe, haar 2 kinderen groeien samen met Bapaks kinderen op. 
1946 Bapak opent de eerste buitenlander, Hussein Rofé.  
1947 Steeds meer mensen willen de latihan kejiwaan volgen en de 
vereniging Susila Budhi Dharma, Subud, wordt opgericht. 
1956 Uit Cyprus arriveert een verzoek om informatie over Subud en 
Hussein Rofé reist erheen. Aansluitend reist hij door naar London 
waar hij onmiddellijk alle geïnteresseerden opent. Binnen zeer korte 
tijd waren er meer dan 300, veelal hoogopgeleide leden in London 
en Bapak wordt uitgenodigd. 



 
 

1957 In mei vliegen Bapak en Ibu Sumari via Nederland naar 
Engeland waar zij al direct na aankomst mensen in de latihan 
bijstaan en openen. Uit alle delen van de wereld zijn in Coombe 
Springs leden van een geestelijke stroming aanwezig, met als gevolg 
dat de latihan kejiwaan meteen over de hele aarde verspreid raakt.  
Tijdens zijn tweede talk legt Bapak het Subud-symbool uit. De 
wereldwijde vereniging wordt opgericht volgens democratische 
beginselen.  
1957 In augustus komt Bapak naar Den Haag waar hij bij de familie 
Tjaalsma aan de Laan van Poot verblijft.  
             30 jaar van wereldreizen, vele latihans en talks volgen. 
1959 In London wordt het eerste wereldcongres gehouden. Elke 
vier jaar wordt voortaan een wereldcongres gepland. Bapaks boek 
Susila Budhi Dharma komt uit. 
1963 New York Briarcliff, USA, vanaf het tweede wereldcongres zet 
Bapak alle leden voortdurend aan tot start van ondernemingen om 
fondsen te verwerven voor sociale projecten, de ware taak van 
Subud. Bapak initieert de opzet van Bank Susila Bakti, later de grote 
latihanhal in Wisma Subud en veel later het PT S. Widjojo center, de 
eerste kantoortoren van Jakarta.  
1967 Wereldcongres Tokyo, Japan.  
1968 Oprichting Susila Dharma, de welzijnstak. In welzijnsprojecten 
kunnen Subud-leden de ware kwaliteit van de latihan laten blijken. 
1971 In februari overlijdt Ibu Sumari. 
1971 Het wereldcongres vindt plaats in Jakarta op Wisma Subud in 
de nieuwe latihanhal. 
1974 Bapak huwt Ibu Mastuti, een weduwe.  
1975 Wereldcongres in Wolfsburg, Duitsland.  
1979 Wereldcongres Toronto, Canada 
1983 Het zevende wereldcongres in Anugraha, Groot Brittannië. 
Bapak zet aan tot het hebben van moed.  
1983  Oprichting van de Subud International Cultural Association, 
SICA, ter bevordering van de ware cultuur van een mens. 
1987  23 juni In de nacht na zijn verjaardag komt Bapak tijdens het 
vervoer naar het ziekenhuis te overlijden. 



 
 

Nawoord 
 
Hoe belangrijk Bapak tijdens zijn leven ook voor me werd, pas jaren 
na zijn heengaan werd het me duidelijk dat hij de boodschapper 
Gods moet zijn geweest, waar ik in mijn intense wens om gevraagd 
had. 
 
Was hij daadwerkelijk een boodschapper Gods?  
Bewijs ervoor is niet eenvoudig te vinden, want zijn boodschap, de 
latihan van Subud is niet te vergelijken met iets algemeen bekends.  
Voor mijn begrip, komend van een christelijke achtergrond, vind ik 
overeenkomsten in de brieven van apostel Paulus aan de Korintiërs. 
Bijvoorbeeld in  1 Kor.14 beschrijft hij de klanktaal of het in-tongen-
praten zoals wat wij in de latihan kunnen ervaren, met vol 
bewustzijn en tot God gericht.  
Belangrijk is dat apostel Paulus schreef over ‘opbouw’ van degene 
die in tongen praat. Ook door de Subud-oefening herstellen lichaam 
en geest. Na een latihan voelt men zich goed, beter dan ervoor. 
Daardoor komt bij mij telkens de vraag op of Subud misschien een 
vergelijkbaar levend geloof is als de eerste Christenen het hadden?  
 
Verder kwam ik parallelliteiten tegen die ervoor kunnen pleiten dat 
de persoon Bapak zelfs meer zou kunnen zijn geweest dan een 
simpele boodschapper.  
Bijvoorbeeld de selectie bij geboorte. Kort voor Bapak geboren 
werd, brak de vulkaan Mount Kelud uit en vele mensen kwamen 
om, door de daaropvolgende, aanhoudende asregen, zo gaat het 
verhaal, stierven veel pasgeborenen. Iets soortgelijks was bij andere 
profeten ook gebeurd: bij Mozes vermoordde de farao alle 
jongetjes, en bij Jezus nam Herodes deze taak op zich. 
Dan het verhaal van de openbaring, het neerdalende licht, dat op 
Bapak terecht kwam. Zelfs zijn er verhalen van mensen die een licht 
boven zijn huis in Semarang waargenomen hebben, als Christen 
moest ik daarbij onmiddellijk denken aan de ster bij de geboorte 
van Jezus. 



 
 

Al deze overwegingen zijn natuurlijk zomaar wat losse eindjes, ik 
ben geen wetenschapper en wil geen bewijs aanvoeren.  
Het feit blijft bestaan dat na een half uur latihan Christenen, 
Moslims en niet gelovigen elkaar in de armen vallen als broeders en 
zusters. Het gebeurd dat vijandelijk gezinde nationaliteiten elkaar 
diepgaand  begrijpen.  
Het was een feit dat mijn dames aardiger werden. 
 
Zelf was Bapak bescheiden over zijn rol en beantwoordde vol zorg 
de vele vragen die hem gesteld werden, soms waren het meer dan 
100 brieven per dag.  Hij zei dat hij ook gewoon een mens was.  
Dat zal inderdaad waar zijn geweest, maar hij was wel een mens die 
bereid was om vrijwel permanent een zeer hoogstaande leiding op 
te volgen.  
Voor ons, het gewone volk, is dat heel moeilijk, we laten ons veel te 
snel afleiden. Een kraken in de microfoon laat ons al schrikken, dat 
werd ons tijdens talks herhaaldelijk bewezen. 
 
Subud is niet te vergelijken met een sekte of religie, het is veel te 
vrij. Misschien komt het door de behoeftes van de moderne tijd, de 
voorgelichte mens. In ons geval moedigde Bapak ons aan om ZELF 
Gods leiding te ontvangen. Hij stelde ons vragen, de antwoorden 
moesten we zelf ontvangen. Hij moedigde ons aan niets op de 
bonnefooi te geloven, altijd zelf het bewijs te willen ervaren.  
 
Tot slot; Bapak was een bijzonder mens. Gewoonlijk verwacht men 
van een man uit een ontwikkelingsland als Indonesië, die amper 
school heeft afgemaakt en zich in avondstudie tot boekhouder 
heeft opgewerkt, niet dat hij een bank zal oprichten en later het 
eerste hypermoderne businessbuilding van Jakarta ging bouwen. En 
dat een bescheiden man door duizenden mensen wereldwijd 
‘Vader’ werd genoemd,  geëerd en geliefd werd, hoe kan dat als 
niet met Gods Kracht? 
 
Voor mij was Bapak een boodschapper Gods die de mensheid een 
ware zegening gebracht heeft.  
 



 
 

Uitleg Subud 
 
Subud in ’t kort 
Je Innerlijk Leven ervaren en je dagelijks erdoor laten leiden.  
Door zich oprecht, vrij van wil en verlangens aan Gods kracht (of de 
hoogste levenskracht) over te geven, kan men vanuit het eigen 
innerlijk leiding ontvangen voor een leven passend bij een mens. 
 
Theorie 
Uitgangspunt is dat Gods kracht in contact staat met ieder 
onderdeel van zijn schepping. Daaruit volgt dat zich ook in ieder 
mens een contactpunt tot Gods kracht bevindt. Dit contactpunt, te 
vergelijken met een chip, geeft toegang tot de blauwdruk ‘mens’ die 
alle kennis van de mensheid bevat. Door invloed van het aardse 
leven slibt dit contactpunt meestal na de geboorte geleidelijk dicht. 
 
Opening 
Tijdens de opening in Subud wordt dit contact met Gods kracht 
geactiveerd. In een ontspannen maar bewuste staat kan men een 
beweging voelen als een golvende trilling net als kippenvel.  
In een kalme toestand kan het contact met de levenskracht door 
derden ontvangen worden, daarom wordt de latihan uitsluitend 
door leden bijgewoond. Mannen en vrouwen doen de oefening 
gescheiden zodat geen ongewenste verlangens ontstaan en 
eenieder zich vrij kan voelen. 
 
Latihan kejiwaan (geestelijke oefening) 
Tijdens de latihan kedjiwaan wordt de innerlijke beweging - los van 
de eigen wil en toch volledig bewust - ontvangen en toegelaten in 
fysieke beweging, stemgeluid of beelden. Door de bewegingen 
herstellen geleidelijk de geleerde en geërfde verontreinigingen. 
Eenieder ontvangt individueel maar de latihan wordt wederzijds 
versterkt en verfrist door gezamenlijk in een groep te ontvangen. 
Alleen door regelmatige en oprechte overgave kan enig resultaat 
bereikt worden. 
 



 
 

Doel 
Uiteindelijk wil men Subud worden, een mens die in staat is altijd en 
overal zijn innerlijke leiding te volgen. Liefst doorlopend wil men de 
ware positie van een mens ervaren, wat een positieve uitstraling op 
het dagelijkse leven zal hebben.  
 
Bapak,  22 juni 1901 – 23 juni 1987 
De stichter van Subud heette Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo, 
geboren in Kedunjati, Centraal Java, Indonesië. 
 
Subud 
Het woord Subud is een samenvoeging van de Sanskrietwoorden 
Susila, Budhi en Dharma. 

‘Susila’ staat voor een mens die getrouw werkt volgens de 
wil van God, of leeft volgens de kwaliteit van Susila. 
Volgens Susila te leven, betekent zich te gedragen, juist te 
handelen en een goed mens te zijn. 
 
‘Budhi’ omschrijft de alom tegenwoordige hoogste  
levenskracht. Het is niet nodig elders op zoek te gaan naar 
een macht die ons zal leiden of die ons een weg naar God 
zal tonen. We hebben dit reeds in ons zelf en hoeven ons 
slechts over te geven aan Budhi of aan de kracht van God in 
ons.  
 
Wat ‘Dharma’ betreft, zijn wij door de almachtige God als 
mens, de hoogste van de levende wezens, geschapen. Dus 
moeten we het menselijke mededogen hebben en ons 
dienstbaar aan God maken door andere mensen te helpen, 
mensen die hulp behoeven. 

 
 
 
Informatie / contact 
 www.subud.com ,  www.subud.nl 
 

 



 
 

Met dit boek dank ik de Almachtige voor Zijn genade, 
voor deze kostbare erfenis, het levend contact, 

dat ons helpt om zelfstandig 
het pad van het ware mens-zijn te volgen. 

 
 
 
 
 
 
 

Subud is toegankelijk voor ieder mens  
 

die oprecht erom vraagt. 
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