‘Kunnen
we
ons niet gewoon beperken tot thema’s die er echt toe doen? Of is dit bedoeld als
tegengif tegen feministische theologie?’ ‘Ja, dit soort onderzoek is echt belangrijk, want
echte mannen vind je tegenwoordig nauwelijks meer!’ ‘Wat spannend, ik wist als man
niet eens dat ik een gender had, ik dacht dat dat alleen iets voor vrouwen was!’
Dit soort reacties kun je krijgen wanneer je vertelt dat je je als theoloog wetenschappelijk
bezighoudt met het thema mannelijkheid. Of je nu onderzoek doet naar heilige teksten en hun
doorwerking of naar de manier waarop mannelijkheid en religie met elkaar verbonden worden in
het publieke domein, meningen over de relevantie en de inhoud van dit vakgebied gaan alle
kanten op.
In deze inleiding positioneren we onszelf en de inhoud van dit themanummer van Handelingen
binnen de theologie en mannelijkheidsonderzoek. Mannelijkheidsonderzoek richt zich op dat
wat maatschappelijk als ‘mannelijk’ verstaan wordt (geslacht of gender als een sociaal en
cultureel gegeven). Dit gaat verder dan het onderzoeken van biologische aspecten van
geslachtelijkheid (in de regel aangeduid met ‘sekse’).
De eerste vraag is daarbij: waarom zou je je überhaupt met dit thema bezighouden? Een
antwoord is te vinden in een klassieke uitspraak van de feministische theologe Mary Daly: ‘Als
God mannelijk is, (dan) is de man God’.1 De manier waarop mannelijkheid en religie met elkaar
verbonden worden heeft directe maatschappelijke gevolgen. In dit geval: door God als man
voor te stellen worden mannen vergoddelijkt, op een voetstuk gezet, onaantastbaar gemaakt.
Patriarchale culturen deden dit en doen dit nog altijd – soms ook in een geseculariseerde vorm.
Ook Nederland heeft een patriarchale cultuur. Een kenmerk van zo’n cultuur is vaak de
onderschikking van vrouwen onder mannen als iets dat tot de natuurlijke orde der dingen
behoort – met een illustratieve uitspraak van Forum voor Democratie-leider Baudet: ‘vrouwen
willen overmand worden’.2
Deze natuurlijke orde wordt vaak religieus onderbouwd, maar ook een beroep op bijvoorbeeld
de evolutionaire biologie als een quasi-transcendente autoriteit kan ertoe leiden dat een
bepaalde vorm van ordening van de geslachten (en hun definitie) gesacraliseerd wordt,
verbonden met de hoogst mogelijke, onaantastbare autoriteit. Dit heeft altijd een effect op
mensen: hoe je gender gezien wordt en welke sociale rol daar vervolgens aan vastgemaakt
wordt bepaalt veel in het leven. Dat dit zo is, is al een eerste belangrijke reden om het thema
mannelijkheid vanuit theologisch, zeker ook vanuit praktisch-theologisch perspectief serieus te
nemen.
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Een tweede vraag is dan: wat is mannelijkheid eigenlijk vanuit theologisch of religieus
perspectief? Hier wordt het nog boeiender dan bij de eerste vraag. Wie zelfs maar binnen een
enkele religieuze traditie, zoals de christelijke traditie (en haar joodse bronnen), op zoek gaat
naar ‘mannelijkheid’ komt zonder antwoord, of beter: met een hele reeks antwoorden uit.3 Want
wat is nu echt, ideaal mannelijk? De vraag speelt een rol in bijbelse bronnen om mee te
beginnen (vgl. ook de bijdrage van Ari Troost in dit nummer). Natuurlijk, de Bijbel komt uit een
patriarchale cultuur en is ook vaak patriarchaal geïnterpreteerd.4 Tegelijkertijd wordt
mannelijkheid steeds weer geproblematiseerd: een koninklijke superheld als David krijgt royaal
op zijn donder wanneer hij zich seksueel niet kan beheersen (en er doden vallen) en Jezus wijst
mannelijke almacht over vrouwen af wanneer hij het mannen verbiedt hun vrouwen weg te
sturen (vgl. Marcus 10).
Ook de geschiedenis van het christendom zit vol verrassende voorbeelden: vlees eten en je
seksueel uitleven gold onder de eerste monniken in de Egyptische woestijn als iets voor watjes.
Voor ridders in de Karolingische tijd was naastenliefde (caritas) het mannelijke ideaal bij uitstek,
ook in oorlogstijd. En ook in de meer recente geschiedenis zien we voorbeelden waarin
christelijk gelegitimeerde mannelijkheid vormen aanneemt die je, tenminste vanuit veel
gangbare ideeën over gender en religie, niet zou verwachten: juist een weergave van Jezus als
een Filipijnse jongen gaf legitimiteit aan revolutionairen op de Filippijnen aan het einde van de
negentiende eeuw, terwijl een transgender Jezus aan het kruis tijdens het carnaval in São
Paolo in het eenentwintigste-eeuwse Brazilië de waarde en waardigheid onderbouwde van … ja,
van wie eigenlijk? Van een zomaar man, of zomaar vrouw – het voorbeeld laat zien dat ook
gebruikelijke woorden over gender aan hun grenzen kunnen stoten.5
Twee basale inzichten uit mannelijkheidsonderzoek komen in deze voorbeelden naar voren.
Allereerst dat ‘mannelijkheid’ geen natuurlijk gegeven is maar sociaal geconstrueerd wordt.
Kortom: er is geen voorgegeven mannelijkheid maar een veelvoud aan cultureel bepaalde
mannelijkheden en mannelijkheid wordt in relatie tot andere sociaal-culturele identiteiten
geconstrueerd. Historische voorbeelden laten zien dat ‘biologische mannelijkheid’ (i.e.
‘sekse’) daarbij lang niet altijd bepalend was voor hoe iemand gezien werd. (Ook een denken
in categorieën, zoals mannelijk en vrouwelijk of heteroseksueel en homoseksueel, is maar zeer
beperkt bruikbaar voor andere tijden en plaatsen dan het [post]moderne Westen.6) Er bestaan
allerlei verslagen over Egyptische vrouwen die in de vroege kerk als man het klooster in gingen
– en ook als zodanig behandeld en gezien werden, om maar iets te noemen.
Dit alles wijst, ten tweede, op een centraal concept in het mannelijkheidsonderzoek, namelijk
‘intersectionaliteit’, kruispunterigheid. Wat het begrip aangeeft, is dat gender tot stand komt op
het kruispunt van verschillende eigenschappen die binnen een cultuur, gemeenschap of groep
in positieve of negatieve zin geassocieerd worden met, in dit geval, mannelijkheid. Klassiek zijn
aspecten als etniciteit, sekse en sociaaleconomische status, maar er zijn ook andere aspecten
die een rol spelen, zoals omgang met seksualiteit. Wat dit laatste betreft, past een historisch
voorbeeld weer goed: zo mannelijk als het nu in sommige kringen is om je seksualiteit flink uit te
leven, zo onmannelijk was dat volgens antieke filosofen en vroegchristelijke woestijnvaders. De
omgang met eten is ook illustratief: veel vlees en alcohol gold in het vroege christendom als iets
voor zwakkelingen, echte mannen dronken water en aten brood. Natuurlijk speelt het lichaam
ook een rol: waar een man geen man kan zijn zonder besnijdenis in de ene tijd en context, geldt
een besneden man op andere tijden en plaatsen als castraat. 7 Deze lijst van voorbeelden laat
zich bijna tot in het oneindige aanvullen.
Theologisch is dit van belang omdat (a) het erg lastig wordt je zomaar op ‘mannelijkheid’ te
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beroepen en je altijd moet vragen ‘en welke soort dan?’; (b) het ruimte schept voor een
veelvoud van mannelijkheden binnen de christelijke traditie. Bovendien (c) houdt dit alles in dat
bij het nadenken over mannelijkheid (of beter: mannelijkheden!) altijd de vraag gesteld moet
worden welke aspecten dan meegewogen worden in welke traditie en culturele context, hoe dit
onderbouwd wordt en met welk effect; theologisch nadenken zal daarbij de rol van religie en
theologische overwegingen benadrukken, maar nooit andere factoren uit het oog mogen
verliezen (‘intersectionaliteit’!).
Samenvattend: door een veelvoud aan theologisch gelegitimeerde mannelijkheden bloot te
leggen – allemaal met eigen vormen van maatschappelijke impact – laat theologisch
mannelijkheidsonderzoek in ieder geval zien dat er iets te kiezen valt en dat er niet maar één
standaardmodel van, bijvoorbeeld, christelijke mannelijkheid bestaat. Daarmee verliest ook
ieder beroep op ‘gewone’, ‘natuurlijke’, of ‘traditionele’ mannelijkheid zijn onschuld en zelfs
zijn plausibiliteit. Maar waar dit voor de één het verlies van het paradijs betekent, is het voor een
ander bevrijding en verlossing. We hebben het ons veroorloofd om in dit nummer vooral op
zoek te gaan naar die bevrijding, want wat is het verlies van het paradijs anders dan de ruimte
die geschapen wordt voor een verlossing die nog veel groter is dan wat er verloren ging?
De verkenning van het thema mannelijkheid gebeurt in dit nummer van Handelingen via een
vijftal bijdragen (naast deze inleiding). Ze belichten de relatie tussen mannelijkheid en religie op
een aantal verschillende manieren en bieden zo inzicht in welke effecten welke verhoudingen
tussen deze twee kunnen hebben.
In een bijdrage over mannelijkheid in exegetisch, met name nieuwtestamentisch perspectief,
gaat Ari Troost in op de constructie van mannelijkheid in de antieke wereld. Hij laat hierin zien,
enerzijds, dat mannelijkheid in die wereld eerder bepaald werd door gedrag dan door
biologische sekse, en anderzijds dat het vroege christendom hier een heel eigen omgang mee
ontwikkelt. Je kunt zelfs zover gaan dat hierin alternatieve idealen van mannelijkheid ontwikkeld
worden.
Waar Troost ‘queer’ benaderingen van Jezus (zoals vroegchristelijke teksten van hem
getuigen) noemt, werkt Peter-Ben Smit deze vervolgens nader uit in een bijdrage over dit
thema. Hij benadrukt daarbij dat zulke benaderingen van breed exegetisch, systematisch en
vooral ook pastoraal belang zijn.
In een op het heden gericht exploratief essay verkent Marco Derks de samenhang tussen drie
thema’s die op een verrassende manier met elkaar te maken hebben als je over mannelijkheid
nadenkt: vegetarisme, homoseksualiteit en religie. Hij stelt dat deze drie manieren van leven en
geloven alle drie met ‘anders zijn’ te maken hebben en manieren van man-zijn sterk
beïnvloeden. Wie anders eet, vrijt of gelooft dan de meerderheid wordt als man ook anders
man. Derks daagt zo uit om mee te denken en te verkennen wat er allemaal bij ‘man zijn’ kan
horen.
In haar bijdrage over de pastor als papa in Ghanese gemeentes gaat Laura Dijkhuizen, zelf
professioneel en persoonlijk nauw verbonden met migrantenkerken, in op man-zijn in het
spanningsveld van migratie, etniciteit, en religieus leiderschap. Welke vormen van man-zijn
ontstaan er in deze context?
Ten slotte laat Mariecke van den Berg zien hoe ook in de publieke sfeer religie een belangrijke
rol speelt: de manier waarop voetballers, mannen bij uitstek zou je denken, die zich tot de islam
bekeerden, bekeken en besproken worden in een ruimte bepaald door sport, religie, en
mannelijkheid, laat eens te meer zien hoe ontzettend invloedrijk, brisant zelfs, de relatie tussen
religie en mannelijkheid is en waarom aandacht ervoor zo ontzettend nodig is. Om terug te
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keren naar het begin van deze inleiding: ja, het is een thema dat ertoe doet!
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