
Vertaling van samenvatting Wickwire Holm rapport 3 februari 2019 
 
I. Algemene inleiding en samenvatting 
 
De Interim Board heeft de resultaten binnen van het onderzoek door mevr. Selina Bath, de advocaat 
bij  Wickwire Holm die het onderzoek heeft verricht.  
Ze heeft de volgende beginvragen gebruikt om te kijken of een melding binnen haar opdracht viel:  

• Ging het om wangedrag op seksueel gebied? 
• Wie was de beschuldigde en wat was zijn of haar positie ten tijde van het wangedrag? 
• Wanneer vond het wangedrag plaats? 

Het onderzoek richtte zich op seksueel wangedrag, met daarbij inbegrepen incidenten waarbij 
sprake was van machtsverschil, waarbij incidenten van voor 1990 zijn uitgesloten omdat die lastig 
goed te onderzoeken zijn. 
 
Samenvatting van contacten met Wickwire Holm (=WH in het vervolg) 
 
Vanaf het begin van het onderzoek afgelopen juli tot de slotdatum 16 november ontving WH 100 
individuele meldingen per email of telefoon.  
25 ervan hebben niet gereageerd op verzoeken om verder contact.  
42 van de overgebleven 75 hadden betrekking op mogelijk seksueel wangedrag.  
10 van deze 42 hadden betrekking op de Sakyong, waarbij ook nr. 1 en nr. 3 inbegrepen zijn 
waarover het onderzoeksverslag gaat. 
12 beschikten over informatie waarvan het rappoort gebruik heeft gemaakt 
20 hadden betrekking op andere Shambhala-leiders dan de Sakyong; een deel daarvan dateerde uit 
de jaren 80. 
 
Van de 10 klachten over de Sakyong dateerden er twee uit de latere 90-er jaren; zes uit de periode 
2000-2005 en twee uit de periode na 2005.  
 
Uit de 33 overige meldingen die geen betrekking hadden op seksueel wangedrag heeft WH wel een 
aantal problemen doorgegeven; deze worden verderop beschreven.  
 
Meldingen die onderzocht zijn 
 
Zes van de 10 meldingen voldeden aan de criteria om nader onderzocht te worden, als volgt: 
 

• Melding nr 1 is door Shambhala oorspronkelijk aan WH doorgegeven voor onderzoek; de 
klager heeft er uiteindelijk in toegestemd om aan het onderzoek deel te nemen en het rapport 
hierover is binnen. (= Melding 1) 

• Melding nr 2 is door Shambhala oorspronkelijk aan WH doorgegeven voor onderzoek; 
ondanks pogingen van WH om met haar in contact te komen is ze niet naar voren gekomen 
en de klacht is dus niet onderzocht.  

• Melding nr. 3. De klager was bereid mee te werken, de klacht is onderzocht en het rapport 
erover is binnen (= Melding 3) 

• Melding 4 had betrekking op een intern lokaal meningsverschil waarbij de Sakyong niet 
betrokken was en de klager heeft zich na het eerste interview teruggetrokken.  

• Melding nr. 5. De klager was bereid mee te werken, de klacht is onderzocht en het rapport 
erover is binnen (= Melding 5) 

• Melding 6. De klacht had geen betrekking op de Sakyong en kwam pas binnen na de 
deadline. Het soort klacht en het uitstel dat het onderzoek ervan met zich mee zou brengen 
heeft ertoe geleid dat WH dit op verzoek van het Interim Bestuur (=IB) niet verder heeft 
onderzocht. De klacht is wel doorverwezen naar de ‘Care and Conduct’  groep om te 
bepalen of nader onderzoek gewenst is.  



 
 
Samenvatting van de bevindingen en conclusies van het onderzoek naar melding nrs. 1, 3 en 5 
 
Het onderzoek over deze 3 meldingen is door WH volledig uitgevoerd. De rapporten zijn in hun 
geheel hierachter opgenomen [Noot vertaler: wel in de Engelse versie; niet in deze Nederlandse 
samenvatting. Teveel voor vertaling op korte termijn – nieuwsgierige lezers moeten andere wegen 
zoeken voor een letterlijke volledige vertaling. Sorry!] 
 
Resultaat melding Nr. 1: De bevinding is seksueel wangedrag door de Sakyong 
 
Resultaat melding Nr. 3:  
1. a.) De bevinding dat de Sakyong waarschijnlijk geprobeerd heeft een seksuele relatie met de 
klager aan te gaan en dat seksuele avances tegenover de klager een vorm waren van seksueel en 
klerikaal wangedrag  
1. b.) geen bevinding dat aanranding heeft plaatsgevonden 
 
2. De klacht dat de Sakyong geprobeerd heeft de klager seks te laten hebben met andere mannen 
wordt niet door feiten ondersteund.  
 
3. De bevinding is dat er geen bewijsmateriaal was om de aantijging te ondersteunen dat de 
Sakyong seksuele relaties had met teenagers in SMC. 
 
4. De bevinding is dat van de klager verwacht werd dat ze haar tijd en geld aan de Sakyong en 
Shambhala zou doneren, en dat de Sakyong waarschijnlijk aan de klager heeft gesuggereerd dat ze 
haar huis in Boulder zou doneren.  
 
5. De bevinding dat van de klager verwacht werd dat ze niet verder zou vertellen wat ze heeft 
gezien, gehoord of meegemaakt in de aanwezigheid van de Sakyong en dat ze zich beschaamd 
voelde toen de gemeenschap verliet. Geen bevinding dat ze verbaal bedreigd is. 
 
Resultaat melding nr. 5: De aanklachten jegens de ‘respondent’- een ander sanghalid, werden niet 
bevestigd. Er is geen bevinding van wangedrag door de respondent.  
 
 
Zaken of klachten die gemeld zijn maar niet onderzocht 
 
In de loop van haar vele interviews heeft mevr. Bath gesproken met mensen die wel schade wilden 
rapporteren, maar geen formele klacht wilden indienen, en met een aantal getuigen die uit zich zelf 
naar voren kwamen of waarmee zij contact heeft opgenomen.   
In de loop van die gesprekken kwam ze een aantal problemen tegen waarvan het Interim Bestuur 
kennis moet nemen, zonder dat ze onderwerp zijn geweest van een formeel onderzoek. Het IB vindt 
dit zeer waardevolle informatie, en vindt het belangrijk om de observaties en algemene thematiek 
van deze gesprekken met de gemeenschap te delen.  
 
Het is belangrijk op te merken dat deze rapportage van mevr. Bath gebaseerd is op een ander soort 
bewijs dan de formele klachtenonderzoeken nr. 1, 3 en 5 in de bijlagen. Bij deze laatsten zijn alle 
kanten zoveel mogelijk onderzocht, feiten gewogen en een conclusie bereikt in termen van: ‘meer 
waarschijnlijk dan niet waarschijnlijk’ als weging van bewijsmateriaal.  
 
De onderzoeker heeft meldingen ontvangen die ze karakteriseerde als hetzij gerelateerd aan 
seksueel wangedrag; hetzij schaarde onder de categorie ‘Anders’.  De categorie ‘Anders’ omvatte 
gesprekken over alcohol, machtsmisbruik, financieel mismanagement, racisme, de afhandeling van 
eerdere klachten, uitsluiting en beschaamd maken, en verwaarlozing van de gemeenschap buiten 



Noord-Amerika. Meldingen van seksueel wangedrag omvatten gesprekken over Sakyong Mipham 
Rinpoche, de Kusung, andere leiders, lokale Centra, wangedrag tegenover minderjarigen en de 
categorie ‘algemeen’.   
 
Meldingen in verband met seksueel wangedrag en Sakyong Mipham Rinpoche 
 
De 10 individuen (inclusief nr. 1 en nr. 3) die zaken rond wangedrag rond de Sakyong aan de orde 
stelden, hadden elk hun eigen verhaal. Maar er zat voor de onderzoeker genoeg consistentie in om 
een beeld te schetsen dat het gedrag van de Sakyong in de negentiger jaren en tot 2005 ook 
regelmatig seksueel contact inhield met vrouwen die zijn student waren, en dat die situatie dus werd 
gekenmerkt door machtsongelijkheid. Hoewel sommige van de vrouwen aangeven dat ze zich 
speciaal of vereerd voelden dat de Sakyong ze privé wilde zien, voelden de vrouwen in sommige 
relaties zich in de steek gelaten. Vaak hadden ze na hun ontmoeting weinig of geen contact meer 
met de Sakyong. Dat droeg bij aan hun verwarring en het gevoel weggestuurd te worden. Niemand 
heeft crimineel gedrag gerapporteerd.  
 
Opmerkelijk is dat er twee meldingen waren van incidenten die na 2005 hebben plaatsgevonden, 
één daarvan was het incident dat beschreven is in melding nr. 1. 
Sommige mensen (waaronder Kusung) meldden de betrokkenheid van de Kusung (staf met de 
functie van nabij persoonlijk assistent voor de Sakyong) omdat zij betrokken vrouwen naar de 
vertrekken van de Sakyong brachten. Hoewel de Kusung de ontmoeting van mensen met de 
Sakyong dus gefaciliteerd heeft, is er niemand die melding maakt van enige directe dwang door de 
Kusung om seksuele relaties met de Sakyong te hebben. Er was wel een melding van tenminste één 
vrouw die Kusung-dienst deed voor de Sakyong en die zich door hem tijdens haar dienst onder druk 
gezet voelde om seksuele relaties met hem te hebben. Ze had achteraf daarover het gevoel dat hij 
van haar geprofiteerd had en voelde zich misbruikt.   
 
Meldingen met betrekking tot seksueel wangedrag binnen de Shambhala Gemeenschap  
 
De onderzoeker heeft 20 meldingen van seksueel wangedrag door andere leiders binnengekregen.  
 
Deze meldingen omvatten: 
Mannen die te dichtbij stonden en zich te amicaal opstelden tegenover vrouwen; mannen die 
onbehoorlijke opmerkingen tegen vrouwen maakten; mannen die hun handen niet thuishielden. 
Onwelkome kussen en aanrakingen door mannen, specifiek door mannen met een machts- of 
voorkeurspositie binnen de gemeenschap 
Wangedrag door leraren in lokale Centra. De onderzoeker noemde een incident dat haar ter ore was 
gekomen over een senior leraar die vrouwen probeerde te versieren met de belofte van geheime 
tantrische leringen.  
Naast een beschuldiging in klacht nr 3, heeft mevr. Bath twee meldingen gekregen van seksuele 
schade bij een minderjarige. De eerste zaak is gemeld bij de lokale autoriteiten. De tweede persoon 
wilde niet meedoen aan het onderzoek en gaf onvoldoende informatie om het mevr. Bath mogelijk 
te maken het incident aan de autoriteiten te rapporteren. De Interim Raad neemt haar wettelijke 
verplichting om alle meldingen over schade aan minderjarigen aan de autoriteiten te rapporteren  
serieus. Elk bekend incident met schade voor een minderjarige moet aan de autoriteiten gemeld 
worden.  
 
Meldingen van andere klachten of bezorgdheid 
 
Naast klachten over seksueel wangedrag kwamen er andere zorgen naar boven, die de reikwijdte 
van het onderzoek van mevr. Bath te boven gingen. Ze heeft alleen de volgende zaken opgemerkt: 

• Zwaar alcoholgebruik in de gemeenschap 
• Alcoholgebruik door de Sakyong 
• Machtsmisbruik binnen de gemeenschap 



• Gevoelens van buitengesloten worden of gemeden na het melden van seksueel wangedrag 
• Gevoelens dat seksueel wangedrag niet serieus werden genomen, onderdrukt of onder het 

tapijt geveegd 
• Verwaarlozing van leden van de gemeenschap buiten de V.S. en Canada.  
• Racisme 
• Financieel mismanagement 

 
 
Conclusies en vervolgstappen door het Interim Bestuur 
 
Het Interim Bestuur neemt de meldingen van seksueel wangedrag en gebrek aan zorg in onze 
gemeenschap serieus. We erkennen dat de structuren van ‘Care and Conduct’ [regels voor zorg en 
goed gedrag], en andere meldingsprocessen in Shambhala onvoldoende gefunctioneerd hebben.  
 
Het IB is er sterk van overtuigd dat de Sakyong de verantwoordelijkheid moet nemen voor het 
kwaad dat hij heeft veroorzaakt en direct betrokken moet zijn bij het genezingsproces. Net als de 
rest van de gemeenschap wachten wij op zijn reactie en daden in dit verband.  
 
Als gemeenschap moeten we diep naar onze cultuur kijken. We moeten de ingebakken structuren 
ontmantelen die in onze gemeenschap kwaad berokkenen. We moeten ook samenwerken om een 
beleid en procedures van gedragsregels [‘Care and Conduct’] te ontwikkelen dat door de gehele 
mandala ondersteund wordt en dan de tijd nemen om onszelf heel goed te trainen om dat ook op een 
eerlijke en alerte manier toe te passen. De Stuurgroep van het Procesteam beschikt over het voorstel 
van de ethische code dat geschreven is door An Olive Branch en een Shambhala-werkgroep. Het 
Interim Bestuur zal met onze nieuwe collega’s samenwerken om het voorstel in de sangha te 
verspreiden voor commentaar.  
 
Het IB is ook van plan om nauw samen te werken met het Shambhala Procesteam om dialoog in de 
gemeenschap te ondersteunen over het Wickwire Holm rapport en over de bevindingen van het 
werk van de ‘luisterpost’ van Olive Branch, die later gerapporteerd zullen worden.   
We weten dat we als gemeenschap moeten samenwerken om iets te doen aan de situaties die schade 
veroorzaken en kansen scheppen om zorg, gelijkwaardigheid en vriendelijkheid te laten bloeien. 
Het IB belooft om met de gemeenschap aan het werk te gaan om de hulpbronnen te vinden om dit 
werk te doen.   
Hoewel veel van de incidenten, die door mensen beschreven zijn, jaren geleden hebben 
plaatsgevonden, is er geen tijdslimiet aan de pijn die onze sanghaleden hebben ervaren. Wij streven 
er naar om samen te werken zodat alle stemmen gehoord worden en samen een Shambhala-cultuur 
te scheppen die respect en zorg heeft voor alle individuen.   



Naschrift  
 
Meer inhoudelijke samenvatting door Mary [vertaler] van de inhoud van de klachten en de 
bevindingen. [NB-noot vertaler: ik heb mijn best gedaan om dit zo duidelijk en objectief mogelijk 
weer te geven met sommige stukken letterlijk vertaald. Als je echt meer van de details wilt weten, 
moet je toch terug naar het Engelse stuk.] 
 
Bevindingen over klacht nr. 1  
 
Algemeen aanvaarde gang van zaken 
De Sakyong heeft in dronken toestand de klaagster in de keuken gekust. Eerst leek ze dat goed te 
vinden, maar toen hij haar borsten wilde zien niet meer. Volgens getuigen liet iemand die met 
serviesgoed de keuken binnenliep dat uit de handen kletteren zodat de Sakyong op zou houden. 
Vervolgens is hij afgevoerd naar bed.  
 
Wat de Sakyong zegt 
De Sakyong geeft toe dat hij klaagster gekust heeft en een geluid gehoord. Voor de rest is zijn 
herinnering aan het gebeurde vaag. 
 
Wat de klaagster zelf zegt – en wat de onderzoekster aannemelijk vindt 
In de keuken kwam de Sakyong naar de klaagster toe en trok haar jurk omhoog en zei iets over haar 
benen. Dat vond ze erg vervelend; het paste niet bij wat ze van haar leraar verwachtte. Ze geeft aan 
dat de Sakyong zo dronken was dat hij wankelde en tegen haar aanviel en zij probeerde hem 
omhoog te houden. Daarop begon hij haar borsten te betasten en te proberen haar te kussen. Ze 
verstijfde omdat ze niet wist wat ze ermee moest en vroeg zich af: ‘Moet ik dit goedvinden? Is dit 
een soort test?’ Tot dat moment had de Sakyong tegenover haar geen blijk gegeven van dit type 
belangstelling; het was plotseling en hij had haar niet om toestemming gevraagd. Toen hij haar 
kuste greep hij haar borsten en trok aan haar jurk. Toen vroeg hij haar of ze ermee instemde. Ze 
vroeg hem daarop of zulk gedrag behulpzaam zou zijn tegenover haar partner. Daarop scheen hij te 
aarzelen; hij stopte en wendde zich af. Daarna ging hij naar bed; de andere (2 of 3) mannen erbij 
waren volgden hem en zij bleef alleen achter in de keuken.  
Geen van de aanwezige mannen had geprobeerde tussenbeide te komen of te stoppen wat er 
gebeurde en niemand sprak die avond tegen haar over het incident. Maar een van de mannen die 
erbij was gaf later aan dat hij gezien had dat de Sakyong haar kuste en dat hij het gevoel had dat hij 
iets had moeten doen om tussenbeide te komen.  
 
Bevindingen over klacht nr 3 
 
Algemeen aanvaarde gang van zaken 
Een en ander heeft zich afgespeeld over een ruime periode van jaren. Getuigen geven aan dat 
klaagster heel devoot was naar de Sakyong; het meditatie-pad heel snel deed en heel veel doneerde 
– ze is daartegen door anderen ook gewaarschuwd. Op eigen kosten reisde ze de Sakyong ook 
achterna om in de buurt te zijn, ook als ze niet specifiek was uitgenodigd om deel van het 
gezelschap uit te maken.  
 
Wat de klaagster zelf zegt: 
Ze is over een periode van jaren op verschillende manieren seksueel misbruikt door de Sakyong, 
soms in het bijzijn van anderen. 
Er is aandrang op haar uitgeoefend om grote donaties te doen, ook een huis in Boulder 
De verwachting was dat ze over deze gebeurtenissen zou zwijgen 
 
 
Wat de Sakyong zegt (uitsluitend via de advocaat) 
Niets van wat in de aanklacht staat heeft feitelijk plaatsgevonden 



 
Het oordeel van het onderzoek rond klacht 3 over seksueel wangedrag  
De onderzoekster vindt het aannemelijk dat de Sakyong de eerste keer dat hij haar privé zag, dat 
was met de bedoeling een seksuele relatie met haar aan te gaan, terwijl zij dacht dat het was om 
over haar practice te praten.  
Klaagster heeft daarna wel een (seksuele) relatie met de Sakyong gehad.  
De overige aanklachten van deze klaagster rond voortgaand seksueel misbruik zijn echter niet 
bevestigd – klaagster was inconsistent; ze was vaag, algemeen en onduidelijk over tijd, plaats en 
detail: ‘iedereen wist het’.  
 
Het oordeel van de onderzoekster over dit onderdeel is:  
Omdat de klaagster een leerlinge van de Sakyong was en in een ongelijke machtspositie verkeerde, 
is de relatie wel een vorm van seksueel wangedrag.   
 
 
Drang om geld en eigendommen aan de Sakyong te geven  
 
Het oordeel van de onderzoekster 
Leden van de gemeenschap geven ruimhartig en ondersteunen de Sakyong daarmee. De organisatie 
verwacht dat leden tijd en geld doneren en dat gold ook voor de klaagster.  
Daarnaast acht de onderzoeker het aannemelijk dat de Sakyong de klaagster heeft gesuggereerd om 
haar huis in Boulder te doneren.  
 
Bevindingen over klacht nr 5 
 
Deze klacht had geen betrekking op de Sakyong maar op iemand anders en is op basis van het 
onderzoek volledig ongegrond verklaard.  


