
De roep om bloed moet in de kiem worden gesmoord 

Wat begon als een kinderachtige ruzie tussen twee vrouwelijke politici in de twee tegengestelde kampen zal 

een niet zo prettig einde krijgen gezien de roep om bloed van de kant van rechtse ultra-royalisten.  

Eerst dacht ik dat het een storm was in een glas water. Natuurlijk is het teleurstellend te zien hoe 

vrouwelijke pro junta politici een nieuw gezicht pesten als jaloerse schoolmeiden. Maar nadat de herrie 

rond kledingvoorschriften ontaardde in een bloeddorstige majesteitsschennis heksenjacht werden onze 

ergste angsten sneller werkelijkheid dan we dachten. 

 

Deze huiveringwekkende  gedachte kwam bij me op toen ik de gesprekken las tussen tempel bezoekende 

moeders in één van mijn chat rooms over de beschuldiging van majesteitsschennis tegen het parlementslid 

en woordvoerster van de Future Forward Partij (FFP), Pannika Wanich. 

 

Het was  schokkend te lezen dat deze over het algemeen aardige en attente vrouwen ook anti monarchie 

heksenjagers waren. Uit hun gesprekken blijkt dat Pannika Wanich niet het enige doelwit is van hun 

haatcampagnes maar ook andere leden van de FFP waarvan ze geloven dat ze pro Thaksin en anti 

monarchie zijn.  

 

‘Zet ze gevangen, dwing hen hun idiote ideeën op te geven en stuur ze naar het Diepe Zuiden.’  

‘Te laat om hun gedachten te wijzigen. Ze weten niet meer wat goed en slecht is. Sluit ze voor altijd op.’ 

‘Laat ze dood gaan.’ 

‘Verwijder ze uit Thailand.’ 

‘Ze maken deel uit van de beweging om de revolutie van 1932 voort te zetten. Ze moeten stevig worden 

aangepakt anders komen ze met nog meer leugens.’  

 

Haat zaaiende  uitspraken van vreemden horen is één ding, maar ze te horen van mensen die je kent en 

persoonlijk waardeert vind ik iets heel anders. Ik zag plotseling een gruwelijk beeld voor me. Ja, die man die 

met een stoel een zogenaamde communist sloeg die aan een boom was opgehangen terwijl de 

toeschouwers waaronder kinderen juichten omdat de zogeheten vijand van de monarchie, de natie en het 

boeddhisme voor hun ogen werd geslagen. 

 

De communistische dreiging bestaat niet meer.  En toch kunnen de vurige ultra-royalistische gevoelens door 

de  machthebbers gemakkelijk worden misbruikt om andersdenkenden uit te schakelen en hun macht 

steviger te vestigen. Waarom?  

 

Waarom denken mensen die trots zijn op hun boeddhistisch geloof, zoals de moeders die naar de tempels 

gaan, dat het goed is om op moord aan te dringen en het te ondersteunen terwijl dat de grootste zonde is in 



het boeddhisme? Wat gaat er om in hun geest? Wat zijn hun motieven? Liefde voor het vaderland? Angst 

voor verandering? Of zijn ze alleen maar gehersenspoeld? Hoe kunnen we hun verlangen naar geweld in de 

kiem smoren voor het te laat is? 

 

Hoewel Thailand een voornamelijk boeddhistisch land is lijkt het boeddhisme niet onze voornaamste 

leidraad te zijn. Het is een eenvoudig principe: als boeddhist onthoud je je van uitbuiting zowel van anderen 

als van jezelf. 

 

Als ons land echt boeddhistisch zou zijn, zouden we de doodstraf niet ondersteunen. We zouden niet 

profiteren van de mensenhandel of alcoholisme. Het land zou niet gebukt gaan onder corruptie en schade 

aan het milieu. En mensen zouden eerst nadenken alvorens iets te zeggen wat op verbaal geweld lijkt. 

 

Als Thailand een boeddhistisch land is moet het leren op boeddhistische wijze te reageren op kritiek. Toen 

een oude Brahmaan de Boeddha bedolf onder  beledigende tirades, antwoordde hij niet met boosheid of 

haat of sloot die onwetende op in een gevangenis. Hij luisterde ernaar alsof het geluiden waren die voorbij 

gingen.  Daarna vertelde hij de oude man dat vijandigheid en de negatieve gevolgen daarvan blijven bij 

diegenen die ze herbergt. 

 

Toen de Boeddha er van beschuldigd werd een vrouw zwanger te hebben gemaakt pijnigde hij de vrouw 

niet te waarheid te vertellen of te zwijgen. Hij wachtte tot de waarheid zich vanzelf openbaarde. 

 

Dit is het pad dat mensen met een moreel vertrouwen moeten volgen. Daarom zei koning Bhumibol in een 

toespraak in 2005 dat hij open stond voor kritiek en dat de majesteitsschennis wet hem en de monarchie 

juist beschadigde. 

 

Maar kritiek bij emotioneel beladen onderwerpen is noodzakelijk. Laten we eens kijken hoe het 

boeddhisme het juiste spreken ziet. 

 

Alleen de waarheid zeggen is niet voldoende. Het moet gedaan worden met goede bedoelingen en zonder 

een ander te kwetsen. Haatdragende en uitspraken die verdeeldheid veroorzaken zijn niet goed. De 

waarheid moet heilzaam zijn en gesproken worden op de juiste tijd om verandering te bewerkstelligen. 

Beide kampen in het politieke veld hebben deze principes veronachtzaamd. 

 

Wat is onze religie dan, als dat niet het boeddhisme is? Ongetwijfeld royalistisch nationalisme, de 

belangrijkste ideologie die er in het onderwijs wordt ingehamerd en elke hoek van onze samenleving 

regeert. 



 

Zoals in alle religies zijn er machtige spelers in de maatschappij die er van profiteren en dat geloof 

misbruiken voor eigen profijt.  Kritiek wordt gezien als godslastering dat zwaar moet worden bestraft in 

plaats van dat het aanvaard wordt als vrijheid van spreken. Terwijl de ‘patriotten’ ironisch genoeg denken 

de monarchie te verdedigen en daar trots op zijn,  slepen ze de monarchie juist de politiek binnen en 

beschadigen het. 

 

De moderne monarchie is gebaseerd op koninklijke welwillendheid naar iedereen. Wat de rechtse ultra-

royalisten doen is dit fundament ondermijnen. Dat voorspelt niet veel goeds voor de toekomst. Het is 

gemakkelijk te zien wie er het meeste baat bij heeft als de anti monarchie heksenjacht uit de hand loopt.  

 

De eerste schoten kwamen uit het pro junta kamp.  Een onderzoek volgde. Dat het doelwit een nieuwe 

politieke partij betreft die het pro junta kamp ziet als een bedreiging, maakt de heksenjacht nog meer 

twijfelachtig, 

 

De coalitie regering zal op zwakke benen staan. De oppositie zal het hun erg moeilijk maken om te regeren.  

De politiek zal gespannen zijn. Niemand weet wanneer de militairen de schijnvertoning van een burgerlijke 

regering beu zijn.  

 

Als de aanhangers van het royalistische nationalisme zich er niet van bewust zijn dat ze worden 

gemanipuleerd en als pionnen worden gebruikt voor politieke doelen kan hun patriottisme gemakkelijk tot 

extremisme en geweld leiden. Dat is al eerder gebeurd.  Als de anti monarchie heksenjacht voortduurt, 

kunnen we niet uitsluiten dat het weer gebeurt. 
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