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‘Dalai lama schendt mensenrechten’‘Dalai lama
De dalai lama
heeft twee gezich-
ten, zegt Meindert
Gorter uit Sint An-
naparochie. ,,Hij
heeft een Tibe-
taanse inquisitie
ingesteld.’’

D
WIM SCHRIJVER

De leuzen tijdens demon-
straties tégen de dalai la-
ma, de Tibetaanse geeste-
lijke die de afgelopen drie

dagen op bezoek was in ons land, lo-
gen er niet om. ‘Stop met liegen’ was
ook gisteren in Rotterdam te lezen
op borden en een spandoek van on-
der anderen Tibetaanse boeddhis-
ten. En: ‘Geef religieuze vrijheid’.

In een toelichting van de Interna-
tional Shugden Community wordt
de dalai lama beschuldigd van men-
senrechtenschendingen. ,,De de-
monstranten willen aandacht vra-
gen voor de verborgen en intensieve
vervolging door de dalai lama van
vele duizenden Tibetaanse burgers
in ballingschap.’’ Het klinkt als vloe-
ken in de kerk.

Een van de uitgesproken critici
van de dalai lama is Meindert Gorter
uit Sint Annaparochie. In zijn gompa
(Tibetaans voor tempel) aan de Nieu-
webildtdijk heeft hij al jaren gere-
geld lama Kundeling Rinpoche te
gast, leider van een klooster in Myso-
re, een van de Indiase ballingsorden
van Tibetaanse boeddhisten.

Ook Kundeling verklaarde in het
verleden diverse malen in deze krant
dat er sprake is van geloofsvervol-
ging door de dalai lama, die in 1989
de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.
Kundeling zou zelfs op een doden-
lijst staan. ,,Ja, van fanatieke aanhan-
gers van de dalai lama’’, zegt Gorter.

Waar het om gaat? Het draait om
de afwijzing door de dalai lama van
Dorje Shudgen, een god of bescher-
mer die zeer populair is in de gelug-
pa, een van de vier Tibetaanse boed-
dhistische stromingen, waartoe ook
de dalai lama behoort, legt Gorter
uit. Tegen navolgers van Dorje Shud-
gen zou hij al jaren een heksenjacht
voeren.

Degenen die in Dorje Shudgen ge-
loven, berokkenen de gezondheid
van de dalai lama en de Tibetaanse
zaak schade, zo is de aanklacht vol-
gens de International Shugden Com-
munity. En in een resolutie van de
Tibetaanse regering in ballingschap
van maart wordt het Shudgengeloof
zelfs als crimineel veroordeeld.

,,De dalai lama heeft een Tibetaan-

se inquisitie ingesteld’’, aldus Gor-
ter. ,,Hij heeft twee gezichten. Hier in
het Westen is hij een vredelievende
man die harmonie wil bevorderen,
maar in zijn eigen monnikenge-
meenschap in India gedraagt hij zich
als een dictator en noemt Dorje
Shudgen een Chinese demon die
niet is te vertrouwen.’’

Zij die nog steeds in Shudgen gelo-

echten’

‘Hij gedraagt zich
in zijn eigen
gemeenschap als
een dictator’

ven, worden in de Indiase ballingsor-
den als tweederangs burger behan-
deld. Op deuren van sommige res-
taurants en zelfs medische voorzie-
ningen staat dat zij niet welkom zijn.
Gorter: ,,Dat gebeurt al sinds de ja-
ren negentig.’’

Het kritische geluid kan de propa-
gandamachine rond de dalai lama
niet overstemmen, stelt Gorter vast.
,,Veel mensen hebben groot ontzag
voor hem, omdat hij slachtoffer is
van de Chinese overheersing en in
ballingschap leeft, en desondanks
toch spreekt over mededogen. Zoek
maar eens uit wat de waarheid is.’’

Gorter zegt dat wie zich in de
kwestie verdiept, moet concluderen
dat de dalai lama niet altijd even
handig heeft geopereerd ten opzich-
te van China. ,,Hij heeft veel onnodi-
ge schade aangericht met onrealisti-
sche eisen. Zijn politieke rol is uitge-
speeld en hij gaat nu voor het geeste-
lijk leiderschap van alle Tibetaanse
boeddhistische stromingen.’’

Die ambitie zit achter het verbod
op het geloof in Dorje Shudgen. ,,Hij
hanteert een verdeel-en-heersstrate-
gie en wil alle Tibetaanse stromin-
gen achter zich krijgen.’’ Door het
geloof in die populaire beschermer
te verbieden, wil hij het grootste ob-
stakel binnen de gelugpa uit de weg
ruimen, aldus Gorter.

,,Het is voor westerlingen die hier
niet vertrouwd mee zijn, moeilijk te
begrijpen hoe wreed het verbod op
Dorje Shudgen eigenlijk is. Die be-
schermer is maar een visualisatie in
je hoofd, maar voor veel mensen is
het een gedachte waarop ze hun hele
leven hebben vertrouwd.’’
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