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One	 House,	 Two	 Paths:	 Popular	 Religion	 and	 Protestant	 Christianity	 in	
Contemporary	Chinese	Households	
	
Samenvatting	
Ik	 heb	 onderzoek	 gedaan	 naar	 religieuze	 diversiteit	 en	 conflict	 in	 de	 Chinese	
provincie	Fujian.	Aanleiding	voor	dit	onderzoek	is	de	aanhoudende	renaissance	
van	zogeheten	volksreligie	(puttend	uit	Boeddhisme,	Daoisme,	Confucianisme	en	
lokale	 rituele	 tradities)	 en	 Protestants	 Christendom	 sinds	 het	 einde	 van	Mao's	
anti-religieuze	 regime	 in	 1976.	De	 focus	 van	mijn	 onderzoek	 is	 gezinnen	waar	
beoefenaars	in	deze	twee	rituele	systemen	samenleven.	In	mijn	onderzoek	naar	
religieuze	 diversiteit	 en	 conflict	 heb	 ik	 speciale	 aandacht	 besteed	 aan	 rituele	
praktijken	 omdat	 deze	 in	 de	 Chinese	 religiegeschiedenis	 een	 centrale	 plaats	
innemen.	Het	gezin	is	daarnaast	de	meest	fundamentele	eenheid	voor	religieuze	
praktijken.	 Daarom	 verwachtte	 ik	 rond	 familierituelen	 als	 bruiloften,	
begrafenissen,	 Kerstmis,	 en	 Chinees	 Nieuwjaar	 de	 meeste	 wrijving	 te	 vinden	
tussen	 beoefenaars	 van	 volksreligie	 en	 Protestantisme.	 Mijn	 primaire	
onderzoeksmethode	 was	 om	 te	 observeren	 tijdens	 rituele	 gebeurtenissen.	 Ik	
observeerde	 een	 drietal	 gedragingen,	 die	 mijn	 onderzoekspopulatie	 in	 staat	
stelde	om	conflicten	 te	voorkomen	of	 te	beheersen:	 tolerantie	 ten	opzichte	van	
afwijkend	 ritueel	 gedrag	 (abstention);	 meerdere	 rituele	 gemeenschappen	
betrekken	bij	hetzelfde	ritueel	(polytropy);	of	het	weglaten	van	bepaalde	rituelen	
(simplification).	Het	is	de	eerste	keer	dat	een	dergelijk	etnografisch	onderzoek	is	
uitgevoerd	 in	 China.	 Mijn	 proefschrift	 werpt	 licht	 op	 de	 rol	 van	 rituelen	 bij	
conflicten	 en	 conflicthantering	 in	 een	 pluralistische	 samenleving.	 Het	 verkent	
zowel	 de	 uitdaging	 van	 religieuze	 diversiteit	 als	 de	 creative	 oplossingen	 van	
mensen	 die	 in	 hun	 eigen	 huis	 en	 gezin	 te	 maken	 krijgen	 met	 religieuze	
diversiteit.	


