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De volgende tekst is ontleend aan ‘The Radical 
Thinkers’, door Rhoda P. Le Cocq, een boek dat 
gepubliceerd werd in 1969 door de Sri Aurobindo 
Ashram Press en niet meer in herdruk is.  
Het verslag beschrijft de atmosfeer in de ashram in 
november en december 1950, onmiddellijk 
voorafgaand aan en volgend op het heengaan van 
Sri Aurobindo. 
 
“Het was eindelijk de ochtend van 24 
november. Bij Golconda gingen geruchten de 
ronde. Hoewel er nu duizenden waren 
aangekomen voor deze darshan, werd er 
gezegd dat Sri Aurobindo ziek was en het 
misschien onmogelijk zou vinden om te 
verschijnen. Toen kregen we op het laatste 
moment te horen dat hij gezond genoeg was. 
  
“Een lange rij liep van het hoofdgebouw om 
het blok heen: mensen van elke kleur, elke stijl 
van kleding, overheidsfunctionarissen en hoge 
professoren, jong en oud, uit tientallen landen, 
wilden de filosoof-wijsgeer zien. Ieder van ons 
beklom uiteindelijk de trap naar de verdieping 
waar, aan het einde van een lange smalle 
kamer, Sri Aurobindo in het wit en de Moeder 
in een gouden sari naast elkaar zaten op een 
iets verhoogd platform. 
Als een Westerlinge leek het me een beetje een 
belachelijk idee om alleen maar vóór die twee 
langs te gaan zonder dat er iets werd gezegd.  
Ik was nog niet met de hindoeïstische 
opvatting vertrouwd dat zo’n stille ontmoeting 
een intense spirituele ervaring zou kunnen zijn. 

 
 

 
 
 
Ik keek toe terwijl ik in de rij stond, en ik zag 
dat het de procedure was rustig en in stilte een 
paar ogenblikken vóór de twee te staan en dan 
door te lopen als Sri Aurobindo het teken ertoe 
gaf. Wat er toen gebeurde was volkomen 
onverwacht. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

“Op het moment dat ik binnen een straal van 
ruim een meter kwam had ik het gevoel dat ik 
een soort krachtveld binnenstapte. Intuïtief 
wist ik dat het de kracht van Liefde was, maar 
niet wat gewone mensen normaal met die term 
bedoelen. Deze twee waren afgestemd op het 
hoogste; ze schonken me niet hun aandacht 
zoals gewone ouders dat gedaan zouden 
hebben, en toch scheen deze individuele 
vrijheid precies dat te zijn wat genezend 
werkte. Plotseling had ik hen beiden lief, als 
spirituele ‘ouders’. Toen viel al het denken stil, 
maar ik was me helemaal bewust waar ik was; 
het was geen ‘hypnotisme’ zoals een vriend 
van Stanford later suggereerde. Het was 
gewoon zo dat mijn geest gedurende die paar 
minuten helemaal stil werd. Het leek alsof ik 
daar heel lang stond, een tijd die niet 
verstreek, want er was geen tijd. Pas jaren later 
beschreef ik deze ervaring als het ervaren van 
het Tijdeloze in de Tijd. Tijdens die darshan 
had ik niet de geringste twijfel dat ik twee 
mensen ontmoet had die ervaren hadden wat 
zij voorhielden. Zij waren Gnostische Wezens. 
Ze hadden het nieuwe bewustzijn gerealiseerd 
dat Sri Aurobindo het supramentale noemde. 
Later deed dezelfde ervaring me begrijpen wat 
Heidegger bedoelde met 'bestendige 
aanwezigheid'. 
  
“Enkele dagen later waarschuwde een Engelse 
arts die in Golconda verbleef, dat de toestand 
van Sri Aurobindo's gezondheid erger werd. 
Op 5 december 1950 om 01:30 uur overleed hij 
aan een nierinfectie.  
 
“Omstreeks 03:30 uur diezelfde ochtend werd 
dit aan iedereen in de ashram aangekondigd. 
Met groot verdriet besefte ik dat ik bij de 
laatste darshan was geweest waarop ze allebei 
samen zouden verschijnen! 
 

 

 

 
 
“Op de dag van 5 december zweefde ik rond 
op het terrein van de ashram en voelde ik me 
verlaten. Ondanks de bezwaren van de Franse 
koloniale gouverneur is al besloten dat Sri 
Aurobindo zou worden begraven op de 
binnenplaats van het hoofdgebouw onder een 
enorme uitgespreide boom. De mannelijke 
ashramieten, inclusief de bezoekende dokter, 
begonnen het graf te bouwen. Ik keek naar de 
dokter, die me had toevertrouwd dat hij 
verwachtte dat Sri Aurobindo 'zichzelf zou 
onthullen als een avatar', en hij sloeg met zijn 
voorhamer op de betonnen plaat alsof hij de 
dood zelf zou vernietigen. 



“Er was geween maar geen hysterie. Tegen de 
middag gaven mannen en vrouwen manden 
met aarde van hand tot hand, terwijl het 
graven onder de boom doorging. Toen was er 
een nieuwe aankondiging. Voor ons allemaal 
zou er nu een tweede darshan zijn. In kleinere 
aantallen gingen we door om het lichaam van 
de dichter-filosoof te zien, liggend op zijn bank 
in de bovenkamer. 
  
“Nogmaals, de volgende ochtend op 6 
december gingen we allemaal langs. Het 
'krachtveld' dat ik eerder noemde, leek rond 
het lichaam en door de kamer te blijven. In het 
wit gekleed, op een witte bank voor de ramen, 
lag Sri Aurobindo nu opgebaard. Schalen met 
bloemen stonden om de bank; en aan het hoofd 
en de voeten van het bed zaten discipelen van 
oudsher stil, hoofden gebogen. 
  
“Onverwacht was er 's middags nog een 
darshan. Sri Aurobindo's gezicht zag er nog 
steeds niet als een overledene uit. De huid was 
goudkleurig, het witte haar waaide op het 
kussen in een briesje van een waaier. Het 
aquiline-profiel bleef een profetische uitstraling 
hebben. Er was geen geur van de dood en er 
brandde weinig wierook. Tot mijn verbazing 
hadden de herhaalde bezichtigingen van zijn 
lichaam een geruststellend effect. 
 
“Daarom arriveerde op de ochtend van 7 
december een Franse arts die de regering 
vertegenwoordigde, Dr. Barbet, om het 
lichaam van Sri Aurobindo te inspecteren. Na 
de inspectie meldde hij dat het een 'wonder' 
was; er was geen verslechtering, geen rigor 
mortis. Het was een ongehoorde gebeurtenis; 
het weer was de hele tijd warm gebleven. Na 
deze officiële en wetenschappelijke 
goedkeuring kon er niets meer worden gedaan 
om een nieuwe darshan te voorkomen. 
 
“Bezoekers kwamen massaal uit heel India; en 
de Indiase kranten stelden nu voor om Sri 
Aurobindo postuum voor de Nobelprijs voor 
de Vrede voor te dragen. 
  
“Deze keer vermoedde ik dat het misschien de 
laatste keer was. Iedereen mocht de ashram 
binnen om langs Sri Aurobindo's lichaam te 
gaan: bedelaars in lompen, nieuwsgierigen, 
dorpelingen, ashramieten en bezoekers. 

 

 
 
“Op 8 december was er overal op het terrein 
van de ashram stilte. Alleen laatkomers die net 
in Pondicherry waren aangekomen, mochten 
het lichaam bekijken. 
  
“De spanning onder de ashramieten groeide 
en ongelooflijke speculaties waren aan de orde 
van de dag. Een Indiase vertegenwoordiger 
van Life Magazine kwam langs en wilde met 
ons praten. Hij vertelde dat dit fenomeen van 
lichamelijke conservering na de dood nergens 
in India heeft plaatsgevonden. Zelfs yogi's die 
gespecialiseerd waren in ‘levend’ begraven 
hadden nog nooit zo'n prestatie geleverd. 
Geen enkele Indiase 'levende heilige' in de 
geschiedenis had zijn lichaam na zijn dood op 
deze manier bewaard. De Indiase 
tijdschriftvertegenwoordiger vroeg zich af of 
Sri Aurobindo per slot van rekening niet nog 
leefde en slechts in een soort trance of coma 
verkeerde.  



“Op 9 december om 12.00 uur werd er een 
bericht gepost dat er om één uur een laatste 
darshan zou zijn voor degenen die aan de 
ashram verbonden zijn. Later werd de tijd 
gewijzigd in 14.30 uur en bezoekers van buiten 
mochten eerst binnen. De avond ervoor was er 
een vliegtuig ingevlogen dat door 19 mensen 
uit Darjeeling was gecharterd. In Golconda 
deelde inmiddels iedereen zijn of haar kamer; 
slaaprollen bevolkten de vloeren en gangen 
van het pension. 
 
“Ik had natuurlijk mijn geplande vertrekdatum 
uitgesteld. Ik realiseerde me dat dit alles een 
situatie was die in mijn eigen leven volkomen 
ongeëvenaard zou blijven. Ik was van plan om 
tot het einde te blijven. 
  
"In de late middag van 9 december, om vijf 
uur, vond de begrafenisceremonie eindelijk 
plaats na nog een laatste darshan. Er waren 
nog steeds een waarneembare kracht en 
energie in de atmosfeer omheen Sri Aurobindo, 
maar die kracht was nu zwakker geworden.  
Er werd geen orthodoxe religieuze dienst 
gehouden tijdens de begrafenis. De doodskist, 
van rozenhout met ringen van goudkleurig 
metaal, veel lijkend op een mooie oude 
hutkoffer, werd vanuit Sri Aurobindo’s kamer 
de binnenplaats op gedragen en men liet hem 
neer in de aarde. Franse ambtenaren, allen in 
het wit gekleed, stonden met strakke en ietwat 
hautaine gezichten op een rijtje aan de 
linkerkant, en keurden het hele gedoe zichtbaar 
af. Betonnen platen werden over de doodskist 
gelegd. Toen werd er een rij gevormd en we 
strooiden een voor een een uit rieten manden 
een handvol aarde in het graf. Het was donker 
onder de uitgespreide takken van de boom 
toen we allen dit laatste afscheidsgebaar 
hadden gemaakt.’ 
 
“In de ochtend van 10 december, toen ik het 
graf bezocht, was het al bedekt met bloemen, 
wierookstokjes brandden. Er werd 
aangekondigd dat de moeder in de ashram zou 
doorgaan en dat er een nieuwe internationale 
universiteit zou worden geopend. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

     



  

“Hoewel de Moeder had aangekondigd dat er 
twee weken van meditatie zouden zijn waarin 
ze niemand zou zien, verleende ze me genadig 
een afscheidsinterview op 15 december om 
18.00 uur. 
  
“Om half zes ging ik de meditatiehal binnen, 
nog steeds erg mentaal en emotioneel van 
streek door alles wat er was gebeurd. Ze 
verscheen bovenaan de trap, in het wit gekleed. 
Toen ik glimlachte, knikte ze en zei: 'Kom maar 
mee.' 
  
“Alle vragen die ik had willen stellen, leken te 
verdwijnen. Ik was me er terdege van bewust 
dat het interview zelf een opgave was, toen ze 
zo kort geleden de metgezel van 30 jaar had 
verloren. 'Ze zeggen dat je me wilt zien,' zei ze 
zachtjes. 
  
“Voordat ik kon denken, flapte ik eruit dat ik 
vol angsten leek te zijn, angst voor nieuwe 
oorlogen, angsten voor dit of dat in mijn 
persoonlijke leven. 'Je hoeft niet bang te zijn,' 
zei ze. 'Door angst bewerk je wat je vreest.' Ik 
knikte, toen voegde ze eraan toe; en ik had het 
gevoel dat ze tegen de wereld sprak, niet alleen 
tegen mij: 'Het is ego! Ego!' Er werden 
verschillende persoonlijke zaken besproken, en 
daarna zei ze over spirituele ontwikkeling: 'Je 
moet voor dit alles een avontuurlijke geest 
hebben, weet je.' 
  
“Toen ons korte gesprek voorbij was, nam ze 
een dubbele Franse goudsbloem uit een 
bronzen schaal op de rand van een kleine 
donkere tafel, waar ze tegenaan had geleund 
terwijl we praatten. Met een lange blik reikte ze 
mij de bloem aan. 
 
“Pas veel later, vele jaren later, besefte ik hoe 
gelukkig ik was geweest. Binnen een jaar, ver 
van mijn eigen kust, had ik drie van 's werelds 
grootste mensen ontmoet: Jung, de Zwitserse 
psychiater, die had gezegd dat de mens zijn 
idee van God ontgroeid was; en deze twee:  

 

 
 

Sri Aurobindo en Mira Alfassa, of de Moeder, 
die samen hadden geprobeerd de wereld dat 
nieuwe noodzakelijke concept van God te 
geven, zoals mensen met een spiritueel genie 
altijd doen. 
 
“Dankzij hen blijft het leven hoop en betekenis 
hebben.” 
  
 
* * * 
Rhoda Le Cocq behaalde een graad in filosofie aan 
het California Institute of Integral Studies 


