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Discipelen van de Boeddha Wet: de incorporatie van 
beoefenaars in Falun Gong zelf-cultivatie en de vorming van 

een beweging in New York en Hong Kong 

 
Een brug slaande tussen de geschiedenis van religie in China en de antropologie van religie, 
schijnt deze dissertatie licht op de etnografie van de Falun Gong beweging in New York en 
Hong Kong. Falun Gong wordt benaderd als een sterk gepolitiseerde transnationale Chinese 
religie die gevormd wordt naar de specifieke stedelijke context van New York en Hong 
Kong, en intieme verbindingen behoud met vasteland China. Deze dissertatie is gebaseerd 
op de ervaringen en verhalen van Chinese en niet-Chinese beoefenaars, en laat zien waarom 
en hoe zij betrokken raakten bij Falun Gong cultivatie en deel werden van de beweging. 

Door de relaties te onderzoeken tussen autoriteit en media, ascetisme en ethiek, worden de 
belichaamde processen waarmee beoefenaars de morele principes van de Boeddha Wet –
waarheid, compassie en volhardenheid – trachten te cultiveren in hun dagelijks leven 
inzichtelijk gemaakt. Aangetoond wordt dat dit zware proces mede mogelijk wordt gemaakt 
door de organisatie van objecten, ruimte, boeken, muziek, Mp3 spelers, etc. en dat het proces 
van mediatie/bemiddeling van de Boeddha Wet sterk steunt op Master Li – de autoriteit van 
de beweging en tevens een Goddelijk medium – maar ook op afbeeldingen van Chinese 
martelaren die krachtig tegenwicht bieden aan de soevereine macht en het staatsgeweld van 
China. Deze dissertatie laat zien dat de Falun Gong beoefenaars een specifieke ethiek van 
pijn en waarheid hebben (ontwikkeld) – een onthechte manier van waarnemen (aesthesis)- 
die hen heeft getransformeerd tot nederige discipelen van Master Li, en bepalend is voor 
hun directe gewaarwordingen van de kracht van de Boeddha Wet. Deze ‘belofte van 
ascetisme’ (asceticism of commitment) speelt een grote rol bij de incorporatie van 
beoefenaars in de Falun Gong beweging, en vormt de basis van transnationale campagnes 
betreffende wedijver met de Chinese staat over de authenticiteit van Chinese religie en 
erfgoed.  

 


