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SAMENVATTING – GLOCAL PLACE, LIVED SPACE. HET 
DAGELIJKS LEVEN IN TIBETAANS BOEDDHISTISCH KLOOST-
ERS VOOR NONNEN IN NOORD INDIA 
Deze studie beschrijft  hoe nonnen het dagelijks leven in Tibetaans boeddhistische 
kloosters in de Himalaya in Noord-India ervaren. De leefomstandigheden in deze 
afgelegen berggebieden zijn moeilijk. Voedsel en drinkwater zijn schaars, het kli-
maat is genadeloos en educatieve en medische voorzieningen ontbreken vaak. Hoe-
wel de onderwijskansen voor meisjes in deze gebieden langzaam verbeteren, wordt 
onderwijs voor meisjes nog steeds door het merendeel van de families als overbodig 
beschouwd. Scholing die aansluit bij de Tibetaans boeddhistische culturele achter-
grond wordt door de overheid niet aangeboden. Mede vanwege de traditionele gen-
derongelijkheid in het Tibetaans boeddhisme, was georganiseerd religieus onderwijs 
voor vrouwen en nonnen eeuwenlang vrijwel afwezig. Door de groeiende belangs-
telling voor het boeddhisme in het Westen sinds de jaren zestig, en met name door 
westerse vrouwen zich tot het Tibetaanse boeddhisme wendden, is de positie van 
Tibetaans boeddhistische vrouwen onder de aandacht gebracht. Vanaf het mid-
den van de jaren tachtig hebben westerse vrouwen de genderproblematiek op di-
verse manieren opgepakt. De Jamyang Foundation, opgericht in 1987 door de Ee-
rwaarde Karma Lekshe Tsomo in Dharamsala, India, heeft  verschillende kloosters 
met educatieve projecten voor boeddhistische vrouwen opgericht in de uithoeken 
van de Indiase Himalaya. Door het bieden van onderwijs en een monastieke leven-
sstijl hoopt de Jamyang Foundation bij te dragen aan de empowerment en verand-
erende percepties van vrouwen in de Himalaya. Hier zijn veel geld en moeite mee 
gepaard. Een grondige analyse van de gevolgen van deze globale steun heeft  tot nu 
toe echter niet plaatsgevonden. Deze studie gaat in op de ondersteuning die de Ja-
myang Foundation biedt aan de boeddhistische vrouwen en analyseert het proces 
en de impact van deze steun op het dagelijks leven van de nonnen in de kloosters.

Deze studie is voor een belangrijk deel uitgevoerd in samenwerking met de non-
nen door het toepassen van een combinatie van engaged scholarship methoden, 
fotografi e en door een lange tijd met de nonnen in hun kloosters door te brengen. 
Er is gestreefd naar een gelijkwaardig partnerschap op een methodologisch verant-
woorde manier. Met de grote hoeveelheid gegevens die verzameld zijn was het mo-
gelijk om het dagelijks leven van de nonnen te verkennen, de noodzakelijke context 
te beschrijven en het proces van verandering door de tijd te bestuderen. Door middel 
van een geïntegreerd kader van theorieën worden de details van het dagelijks leven 
van de nonnen en het creëren van hun eigen monastieke thuis geanalyseerd. Appa-
durai’s concept van scapes en het werk van de verbeelding (1996) en Bauman’s concept 
van de liquiditeit en individualisering (2000) geven grip op de intense snelheid van 
de bewegingen van de globale en lokale krachten in het landschap van de nonnen. 
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Door in te zoomen op de bewegingen van de nonnen en hun gemeenschap bij het creëren 
van hun eigen ruimte binnen de georganiseerde plaats van het klooster met De Cer-
teau’s theorie over de dualiteit van plaats en ruimte door middel van strategieën en tac-
tieken (1984) worden deze scheppende bewegingen verduidelijkt.  Door uit te zoomen 
op het samenspel van de nonnen, de mondiale weldoeners en de lokale gemeenschap, 
door het klooster als religieus veld af te bakenen en Bourdieu’s concepten van het veld 
en kapitaal (1977) toe te passen, worden de belangrijke instituties en belanghebbend-
en in het dagelijks leven van de nonnen onthuld.  Met deze ruimtebepaling van het 
klooster als een speelveld met de nonnen als actoren en met het identifi ceren van het 
gebruik van hulpbronnen door middel van verschillende vormen van Bourdieu’s  kap-
itaal, wordt inzicht gegeven in hoe de nonnen navigeren in de global-local nexus. Een 
analyse van het dagelijks leven van de nonnen door middel van dit theoretisch kader 
toont de wijze waarop de nonnen de gemeenschappelijke monastieke structuur door 
middel van hun dagelijkse ervaring transformeren tot leefb are persoonlijke ruimte.

Analyse van het dagelijks leven laat zien dat de nonnen met behulp van de mondiale 
strategie van de Jamyang Foundation zich losmaken van hun gemeenschap, ontworte-
len van hun familie. Zij bedden opneiuw in in hun co-gecreëerde klooster op verschil-
lende manieren. De diverse globale en lokale partijen in en rond het klooster spelen 
hun belangen uit in het religieuze veld en maken hiermee het klooster tot een con-
fl ictgebied. De nonnen geven vorm aan hun klooster en handhaven hun positie in het 
religieuze veld met een scala aan tactieken. Afh ankelijk van de mate van inbedding in 
de lokaliteit, de verscheidenheid van de lokaliteit en de leeft ijdsgroep, maken de non-
nen verschillende manoeuvres binnen het speelveld in en rondom het klooster. Om 
met deze confl icten aangaande hun monastieke levensstijl en educatie om te gaan, 
vormen de nonnen de aangereikte globale middelen om tot een lokale ‘smaak’. De 
resultaten van de acties van de nonnen variëren dienovereenkomstig op basis van de 
lokale beschikbare middelen en de starheid van de heersende gewoonten en tradities. 
De stabiliteit van het klooster als een sociale ruimte is verankerd in de tactiek van de 
nonnen. Voortdurend onderhevig aan de bewegingen van de conversie van globale en 
lokale middelen en onderhandelingen tussen de betrokken partijen, steunt de sociale 
ruimte van het klooster op de basis van een steeds veranderend evenwicht tussen 
ruimte en tijd. Gevoed door de verbeelding van wat er binnen handbereik is geven de 
nonnen gezamenlijk vorm aan hun sociale ruimte in hun dagelijks leven. Het is dit 
collectieve element binnen de ‘dagelijkse praktijk’ van de nonnen, hun gemeenschap-
pelijke inzet en hun toewijding dat de nodige stabiliteit in hun sociale ruimte brengt. 

Met deze vergelijkende studie over de kloosters voor nonnen in een geografi sch 
beperkt gebied komt de globalisering naar voren als een vloeiend proces, multidi-
mensionaal en interactief, altijd in beweging op verschillende tracks en verschillend 
lokaal terrein. Geassimileerd in diverse plaatsen op verschillende manieren, duikt 
het mondiale op in verschillende manifestaties door middel van de toe-eigening en 
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de transformatie door de individuen en de lokaliteiten die het raakt. Deze studie 
toont de indigenisatie - de transformatie, of het wijzigen van het globale - afh anke-
lijk van de variëteit van de lokale cultuur. Deze studie toont ook aan dat het globale 
wordt gebruikt als een bron voor het maken, onderhouden en uitbreiden van de 
ruimte van individuen en gemeenschappen. Het ontmoeten van het lokale en het 
mondiale veroorzaakt wrijvingen en confl icten. In een poging om te gaan met deze 
confl icten, maken het individu en de lokaliteit zich het globale eigen en zetten dit 
mondiale om tot lokale middelen om zo hun positie te behouden en te versterken.

Praktisch gezien draagt dit onderzoek   bij aan het faciliteren van toekomstige pro-
jecten met mondiale donoren door een beter begrip te kweken van de manieren 
waarop de lokale begunstigden in staat zijn om de aangeboden mondiale onder-
steuning te transformeren en te integreren. Deze studie toont aan dat de mon-
diale middelen moeten worden toegeëigend en omgezet naar de specifi eke loka-
liteit voordat zij van waarde kunnen zijn. Kennis van de lokaliteit is de sleutel. Het 
zijn de plaatselijke ontvangers die over de meeste kennis en ervaring beschikken 
met betrekking tot de conversie van middelen en de lokaliteit. De mondiale wel-
doeners dienen de onvermijdelijkheid van de lokale smaak te herkennen en naar 
deze kennis te handelen met het vertrouwen in de lokale ontvangers om de ge-
deelde visie af te stemmen op de ervaren behoeft en en de geboden ondersteuning.


