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RELIGIEUZE DIVERSITEIT IN CHINA

Religieuze diversiteit in China

Nieuwe perspectieven op multiple religious belonging in 

Nederland

Daan F. Oostveen

Promovendus hermeneutiek van multiple religious belonging
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DE “GROTE PIONIERS”

- Christen-boeddhisten, Christen-hindu’s

- Religieuze elites

- Diepe worteling in twee tradities

- Sterk bereflecteerd, op niveau van doctrines

- Bijv. Ruben Habito, Raimon Panikkar, Henri Le Saux etc.
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POPULAIRE RITUELE PRAKTIJK

• Niet op niveau van de elite, maar op het niveau van de 

“gewone gelovigen”

• Geen nadruk op doctrines, maar meer op praktijken

• Praktijk over de grenzen van religieuze tradities heen
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DE HYBRIDE

• Noch elite, noch “gewone gelovigen”

• Combinatie van praktijk en geloof

• Geen volledige overgave aan welke traditie van ook

• “Tussenruimte”



Hard MRB Soft MRBMedium MRB

“Belonging to”

religieuze tradities
Flexibele “belonging”



6

VERGELIJKING MET CHINA

Begint religie in het Westen op religie in Oost-Azië te lijken?
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NU - VROUW
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AN - VREDE
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JIA - HUIS
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DAO – DE WEG
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CHINA’S RELIGIEUZE DIVERSITEIT

• Lange geschiedenis van de “drie leren” (san-jiao)

– Confucianisme

– Daoïsme

– Boeddhisme

• Maar ook: “volksreligie”
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“BELONGING”

• Geen religies in de exclusieve Westerse zin van het 

woord

• Geen “belonging” bij een van de “leren”

• Wel religieuze elites

– daoist is wie opgeleid is als daoist, boeddhist is bijv. 

een monnik

– Ambtenarij moet de Confucianistische klassiekers

kennen
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HARMONIE?

• Soms zijn de “sanjiao” voorgesteld als “in harmonie met 

elkaar”

• Maar: ook tijden van vervolgingen van bepaalde leren; in 

tijden van vrede vaak debatten aan het hof waar een

bepaalde leer als “beter” werd beschouwd dan de andere

• Maar nooit in termen van “exclusieve waarheid”
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DRIE LEREN

• Nadruk op efficiëntie, in plaats van waarheid

• Nadruk op orthopraxie, in plaats orthodoxie

• Verschillende leren worden als aanvullend gezien



26

MULTIPLE RELIGIOUS BELONGING IN HET WESTEN

ZOIETS ALS CHINESE RELIGIOSITEIT?

• Ook in het Westen zien we steeds meer een nadruk op 

het nut van religie

• Ook zien we steeds minder de nadruk om ons te

identificeren met religie, ook al erkennen we nog altijd

elites

• Ook zien we steeds meer dat verschillende religies

verschillende functies vervullen
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CONCLUSIE

- Het fenomeen multiple religious belonging daagt ons uit

anders te denken over “wereldreligies”, wat het betekent bij

een religie te horen en wat religieuze verschillen eigenlijk

betekenen

- In China is er van oudsher geen concept van “religious 
belonging” � je bent wat je doet
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CONCLUSIE

- “Belonging” is vooral van toepassing op de sociale

gemeenschap

- Misschien laat multiple religious belonging dus zien dat

steeds meer mensen in het Westen ook wél zichzelf

religieus of spiritueel noemen, maar niet bij een “kerk” horen

of een religieuze identiteit willen uitdragen


