
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

House of birds: A historical ethnography of a Tibetan buddhist nunnery in Nepal

van Ede, Y.M.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Ede, Y. M. (1999). House of birds: A historical ethnography of a Tibetan buddhist nunnery
in Nepal. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/house-of-birds-a-historical-ethnography-of-a-tibetan-buddhist-nunnery-in-nepal(25b6af95-83cd-47e5-8523-6afe0917d386).html


NEDERLANDSE SAMENVATTING/DUTCH SUMMARY 

Het Vogelhuis 

Een historische ethnografie van een Tibetaans 

boeddhistisch nonnenklooster in Nepal 

De uitdaging om de historische ontwikkeling te achterhalen van Tashi Gomba, een Tibetaans boeddhis
tisch nonnenklooster in de Nepalese Himalaya, kwam voort uit twee opmerkelijke feiten. Het eerste 
betrof de motivaties van een ambitieuze Sherpa uit de Bigu vallei die hij voor de stichting van dit klooster 
in 1933 opvoerde. Het tweede 

feit dat om een verklaring vroeg was de plotselinge, ongekende populariteit van het nonnenbestaan bij 
jonge Sherpa vrouwen gedurende de jaren tachtig. In een paar jaar tijds verdubbelde de gemeenschap 
zich van ongeveer dertig naar ruim zestig nonnen. 

De Bigu Sherpa's deelden hun vallei vanaf omstreeks 1870 met een hoge Hindu-familie, de Kharka's. 

Na een politieke machtsstrijd tussen deze twee groepen, stelde een Sherpa leider voor een klooster te 

stichten, dat hun Tibetaanse wottels in religie en cultuur moest benadrukken en hun politieke dominan

tie over de vallei moest legitimeren. Hem stond een groots religieus centrum voor ogen, een bolwerk van 

studie en kunst. Tegelijkertijd beweerde hij, in 1974, dat hij een toevluchtsoord voor weduwen en andere 

alleenstaande vrouwen, en andere vrouwen die hun leven aan de religie, dharma, wilde wijden, had 

willen creëren. Deze twee motivaties staan echter haaks op elkaar. Boeddhistisch nonnen, ook de Tibet

aans boeddhistisch, staan onderaan de cléricale ladder. Volgens de overlevering schijnt de Boeddha non

nen alleen te hebben geaccepteerd na instelling van acht extra regels volgens welke zij geïnitieerd, besch

ermd, geleid en geïnstrueerd dienden en nog steeds dienen te worden door monniken. In de loop van de 

geschiedenis heeft met name deze paternalistische houding ertoe geleid dat de volledige ordinatie van 

vrouwelijke kloosterlingen in Tibet verdween. Daarmee werden nonnen ook buitengesloten van oplei

dingen in retoriek, astronomie, logica, Tibetaanse medicijnen en dergelijke. Deze opleidingen hebben 

van de grote kloosters in Tibet ware universiteiten gemaakt. De positie van boeddhistisch nonnen verslech

terde navenant, evenals hun status bij de leken. De stichting van een nonnenklooster dat tevens een 

prestigieus religieus centrum moest worden kon gevoeglijk worden uitgesloten. 

In 1932 passeerde een Bhutanese Rimpoche op pelgrimstocht de Bigu vallei. Hij werd door de Sherpa 

hoofdman gevraagd de geestelijk leider en stichter van Tashi Gomba te worden. Mijn onderzoek heeft 

uitgewezen, dat het zijn idee was om een gemengd klooster met aparte mannen- en vrouwenverblijven 

rondom een tempel te stichten. Maar de invoering van het célibataire kloosterleven, waar de Bigu Sher

pa's geen traditie in kenden, leverde al snel de nodige problemen op. Daarnaast nam de bouw van het 

tempelcomplex zoveel jaren in beslag, dat de jonge monniken en nonnen amper aan religieuze studie en 

meditatie toekwamen. Vooral de monniken waren zwaar teleurgesteld en met de jaren gaven ook die

genen, die niet met een non waren weggelopen hun kloosterbestaan op. Zo ontwikkelde de kloosterge

meenschap zich tijdens de eerste twintig jaar van zijn bestaan tot een nonnenklooster; inderdaad een 

toevluchtsootd van vootal alleenstaande vrouwen. 

In 1959-60 kreeg het klooster een nieuwe abt in de persoon van een Tibetaanse banneling. De overlev

ering wil dat hij ooit een belofte had gedaan aan de religieuze stichter om zich voor de Bigu kloosterge

meenschap in te zetten. Hij heeft woord gehouden ondanks dat het klooster tot een vrouwengemeensc

hap was 'verworden'. Hij introduceerde religieuze teksten, gaf lezingen en instrueerde de nonnen in 

rituelen voor de lekengemeenschap. Het prestige van het klooster en de status van nonnen groeiden. Dit 

had ondermeer tot gevolg dat Sherpa-meisjes eerder toestemming kregen van hun ouders om toe te 
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treden en, eenmaal non, op meer financiële ondersteuning konden rekenen. Desalniettemin bleven le
ken de keuze voor een nonnenbestaan zien als een extravagantie. De traditionele vrouwenrol was (en is) 
die van echtgenote en moeder; afwijzing van die 'natuurlijke' taak door te kiezen voor een celibatair leven 
werd met argwaan bekeken. De novicen onder deze abt hebben dan ook een gevecht moeten leveren 
tegen hun familie en de publieke opinie. 

Dharma (religie) is het pad van inzicht, bevrijding en onthechting, en deze spirituele ontwikkeling 
had ook zijn onmiddellijke sociale effect. Het celibatair leven bevrijdde Sherpa vrouwen van de zware 
verantwoordelijkheden voor het huishouden, het land en de kinderen, terwijl de mannen met het vee op 
de weidegronden rondzwierven, of zich in het dorp vermaakten met drank en gokspelen. Dit sexe-ver-
schil nam alleen maar toe met de sociale veranderingen die ook in de Bigu vallei plaatsvonden, sinds 
Nepal, na 150 jaar dictatoriaal regime, zijn deuren voor de wereld opende in 1951. In 1954 werd in Bigu 
een school gesticht. In 1967 werd de reistijd van Bigu naar Kathmandu gehalveerd door de aanleg van een 
autoweg en een busverbinding van Kathmandu naar de Tibetaans/Chinese grens. Westerse toeristen 
begonnen in de tachtiger jaren de vallei te ontdekken. Door de plaatselijke bevolkingsgroei ontstond een 
tekort aan land, waardoor jonge mannen hun heil in Kathmandu in de toeristensector, de horeca en de 
tapijtfabrieken zochten. Aanvankelijk stonden de Sherpa's sceptisch tegenover de school, die door een 
Kharka was opgericht. Maar al gauw zagen ze de noodzaak ervan in. Sherpa-jongens werden met het oog 
op de toekomst naar school gestuurd; hun zusters echter niet. De hulp van dochters kon thuis en op de 
velden namelijk niet gemist worden en toen de zonen hele dagen naar school gingen, kregen ze ook nog 
de zorg over de kuddes erbij. Bovendien behoefde hun toekomst als moeder en vrouw in een gearran
geerd huwelijk geen scholing. Pas nu begint men zich te realiseren, dat een jongen met een leven in 
Kathmandu niet op een 'achterlijk' dorpsmeisje zit te wachten. 

Met de komst van een nieuwe abt in 1986 begon ook Bigu Gomba aan een transformatie. Zijn con
necties met kloosters elders in Nepal en westerse boeddhisten bracht de Bigu nonnen in contact met 
westerlingen die de abt voor retraite naar Bigu stuurde, als ook met kloosterlingen en andere boeddhisten 
elders in Nepal en in India. Onder zijn toezicht kregen de Bigu nonnen zelf meer en meer kansen om te 
reizen, op pelgrimstocht te gaan. In de ogen van met name de lekenvrouwen en -meisjes waren de non
nen benijdenswaardig. Terwijl zij ongelerterde plattelandsvrouwen bleven, gekluisterd aan huis en haard, 
studeerden nonnen en zagen wat van de wereld. In hun ogen waren nonnen 'moderne' vrouwen, on
twikkeld en onafhankelijk. De verhoogde instroom van novicen was nauwelijks met de bouw van nieuwe 
verblijven bij te houden. 

Eenmaal ingetreden toonden zich echter ook de tekortkomingen van een nonnenbestaan in Tashi 
Gomba. In vergelijking met westerse boeddhisten en kloosterlingen uit Kathmandu voelden zij zich net 
zo minderwaardig en achterlijk, als de lekenvrouwen zich ten opzichte van de nonnen voelden. Ze mis
ten de boekenwijsheid en de vele initiaties en meditatieve ervaring die anderen uit kloosters in de steden 
en uit het westen hadden ondergaan. De jonge nonnen drongen bij hun abt aan op meer begeleiding, 
maar door zijn frequente bezoeken aan het buitenland kon hij daarin niet tegemoet komen. Ze drongen 
aan om in andere kloosters cursussen te mogen volgen. Maar omdat deze van andete orden waren, werd 
dit niet toegestaan. Uiteindelijk zijn in 1992 twee nonnen weggelopen naar een boeddhistisch centrum in 
Zuid-India. In een briefschreven ze: "We besloten om naar dit klooster in te gaan, omdat we ons in Bigu 
zo ongelukkig voelden, omdat we er niet konden studeren. We hoorden dat je hier een goede educatie 
kon krijgen. (...) Een mens zonder educatie is als een vogel zonder vleugels, dus besloten we weg te gaan 
uit Bigu en naar hier te komen." Een jaar later werd hun voorbeeld door nog drie nonnen gevolgd. 

Deze 'exodus' dekt nog maar net de huidige instroom van twee nonnen per jaar. De interne ontevre
denheid lijkt toe te nemen, maar ook het aantal lekenmeisjes dat wel naar school mag gaan. Het zal van 
de huidige abt en de Rimpoche, hun reactie op sociale ontwikkelingen als toerisme en arbeidsmigratie, 
en de impact die dit heeft op de Sherpa-vrouwen van Bigu afhangen of het klooster over twintig jaar nog 
bestaat. 
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Zowel de motivatie voor de stichting van het klooster als de motivatie van de nonnen die in de jaren 
90 wegliepen op zoek naar meer educatie hebben me ertoe verleid mijn geschiedschrijving van dit kloost
er te structureren aan de hand van de twee ideale paden van spirituele ontwikkeling binnen het boeddhis
me, in navolging van Geoffrey Samuel, het pad van de tantra en het pad van de sutra. Het pad van de 
tantra legt de nadruk op meditatie en retraite, het pad van de sutra op tekststudie. Afhankelijk van 
geografische, sociale, en politiek-economische omstandigheden zal een kloostergemeenschap, los van de 
voorkeur van de orde waartoe zij behoort en haar leidinggevende lama's, meer neigen naar een nadruk op 
hetzij meditatie hetzij studie. Deze ethnografie laat zien hoe Tashi Gomba in de loop der jaren heeft 
geschommeld tussen beide paden. 
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