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1  e. stuart, ‘Introduction’, in: Religion is a Queer Thing: A Guide to the Christian Faith for Lesbian, 
Gay, Bisexual and Transgendered People, ed. E. Stuart, London 1997, 1.

boekenessay

Queer theologie 

Nieuwe perspectieven op religie,  

seksualiteit en identiteit

adriaan van klinken

Een van de jongste loten aan de theologische stam is queer theologie.  Hoewel 

in Nederland nog weinig bekend, is ‘queer’ in de Engelstalige wereld de afge-

lopen tien jaren een steeds serieuzer perspectief geworden binnen de gees-

teswetenschappen en de sociale wetenschappen, dat ook wordt toegepast 

binnen de theologie en religiewetenschap. In dit boekenessay bespreek ik 

vijf recente publicaties op het terrein van queer theologie, maar omdat dit 

veld in Nederland zo onbekend is, bied ik eerst een korte introductie.

 De eerste verwijzingen naar ‘queer theologie’ komen op in de tweede 

helft van de jaren negentig van de vorige eeuw. In de inleiding op de bun-

del Religion is a Queer Thing uit 1997 schrijft de Britse theologe Elizabeth 

 Stuart bijvoorbeeld over de opkomst van queer theologie als een ‘gerommel 

aan de horizon’ dat het debat over homoseksualiteit in kerk en theologie 

komt verstoren.¹ Stuart presenteert queer theologie als een vervolg op de 

homo- en lesbotheologie van de jaren zeventig en tachtig en als een theolo-

gische vrucht van de queer beweging in de jaren negentig. Binnen die bewe-

ging werd de term ‘queer’ — eigenlijk een scheldwoord — toegeëigend door 

een coalitie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders 

(lhbt), oftewel van hen die seksueel gezien ‘anders’ zijn en ‘afwijken’ van 

de maatschappelijke norm van heteroseksualiteit.

 Waar ‘queer’ hier nog in het teken staat van solidariteit en bevrijding, 

merkt Stuart in een latere publicatie op dat het fundamentele verschil tus-

sen de oudere homo- en lesbotheologie en de nieuwe queer theologie juist 
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Paris 1976; L’usage des plaisirs, Paris 1984 ; Le 
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Trouble: Feminism and the Subversion of Iden-
tity, London 1990.

4  Voor een inleiding op queer theorie, zie n. 

sullivan, A Critical Introduction to Queer 
Theory, New York 2003.

5  l. isherwood/m. althaus-reid, ‘Queering 

Theology’, in: The Sexual Theologian: Essays on 
Sex, God and Politics, ed. M. Althaus-Reid/L. 

Isherwood, London 2004, 5. Mooie voorbeelden 

van het laatste — de weerslag van theologische 

ordeningen in de geloofsleer — zijn te vinden in 

het boek Queer Theology: Rethinking the Wes-
tern Body, ed. G. Loughlin, London 2007.

6  Zie ook m. althaus-reid, The Queer God, 

London 2003; vanuit een christologisch per-

spectief, zie r.e. goss, Queering Christ, 

 Cleveland 2002.

ligt in het feit dat de laatste, anders dan de eerste, niet vecht voor de bevrij-

ding van onderdrukte seksualiteit en niet oproept tot een ‘coming out’, maar 

de dominante constructies van seksualiteit en gender als geheel zoekt te on-

dermijnen.² Daarvoor maakt queer theologie gebruik van kritische filosofi-

sche benaderingen die bekend zijn komen te staan als queer theory. In navol-

ging van filosofen als Michel Foucault en Judith Butler worden seksualiteit 

en gender hier onderzocht als sociale en discursieve constructies in plaats 

van als natuurlijke gegevenheden.³ Deze deconstructivistische benadering 

ondergraaft het idee van homo- en heteroseksualiteit als intrinsieke ‘ge-

aardheden’ evenals de daaraan ontleende identiteiten. Daarmee staat queer 

theorie in een kritische verhouding tot de emancipatoire homobeweging 

die haar identiteitspolitiek juist heeft gebaseerd op een essentialistische 

opvatting van (homo)seksualiteit. Binnen queer theorie wordt het  moderne 

concept van homoseksualiteit zelf ontleed als zijnde een van de twee polen 

van een binaire en uiteindelijk heteronormatieve ordening van seksualiteit. 

Queer theorie problematiseert normatieve ordeningen van seksualiteit en 

gender en vraagt aandacht voor de diversiteit, fluïditeit en complexiteit van 

seksuele identiteiten in relatie tot andere sociale categorieën.⁴ 

 Toegepast binnen de theologie gaat het, in de woorden van Lisa  Isherwood 

en Marcella Althaus-Reid, om het bevragen van de seksuele constructie van 

theologie. Dit richt zich niet alleen op de obsessie van de theologie met het 

ordenen van seksualiteit, maar ook op de manier waarop deze ordening is 

verwerkt in de geloofsleer en de interpretatie van de Schrift.⁵ Uiteindelijk 

gaat het volgens hen theologisch gezien niet alleen om de gevolgen hier-

van voor mensen die gemarginaliseerd zijn vanwege hun seksualiteit, maar 

ook over de vraag hoe God verdrukt is geraakt door de heteroseksuele epis-

temologie van dominante Bijbelse en theologische tradities.⁶ De potentiële 

betekenis van queer theologie is, denk ik, vergelijkbaar met die van femi-

nistische theologie een aantal decennia geleden. De laatste heeft de ogen 

geopend voor de constructie en normatieve ordening van gender in theo-

logische en religieuze tradities in heden en verleden, en de eerste doet dat 

voor de constructie van seksualiteit. Daarbij gaat het (in tegenstelling tot de 

oudere homo-/lesbotheologie) niet om een ‘one issue theologie’, maar eerder 
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om perspectieven van waaruit allerlei thema’s en gehele tradities opnieuw 

bestudeerd kunnen worden. Dat opent een groot terrein van nieuw onder-

zoek, en de publicaties die ik hier bespreek, laten iets zien van de variëteit 

aan onderwerpen en benaderingen binnen queer theologie.

De Schrift in queer perspectief

Een belangrijke methode van queer theologie is het lezen van de Schrift van-

uit queer perspectief. De eerste titel die ik hier noem staat in die traditie: 

 Torah Queeries: Weekly Commentaries on the Hebrew Bible.⁷ Hoewel er reeds 

een aantal queer Bijbelcommentaren zijn verschenen,⁸ is dit het eerste mij 

bekende commentaar dat geheel geschreven is vanuit een joods perspectief. 

Door zijn opzet — het boek bevat zestig relatief korte bijdragen over speci-

fieke gedeelten uit de Torah — is het bovendien toegankelijk voor een bre-

der dan wetenschappelijk publiek, wat belangrijk is aangezien queer theo-

logie gemakkelijk een nieuw speeltje kan worden van een progressieve in-

tellectuele elite.

 Het eerste hoofdstuk, over Genesis 1,27, is direct een mooie illustratie van 

het verschil tussen een homo-bevrijdingstheologische en een queer-theolo-

gische lezing. In eerste instantie focust de auteur, Margaret Moers Wenig, op 

het eerste deel van de tekst: ‘God schiep de mens naar Gods beeld’. Zij leest 

deze woorden op een klassieke toe-eigenende wijze door te stellen dat de 

tekst bevestigt wat lhbt’s al weten: dat ook zij geschapen zijn naar het beeld 

van God. Al snel verschuift de focus naar het tweede deel: ‘mannelijk en vrou-

welijk schiep God de mens’. Dit wordt geproblematiseerd met de kantteke-

ningen dat niet iedereen geheel mannelijk of geheel vrouwelijk is geschapen, 

en dat niet iedereen zich identificeert met het geslacht waarmee hij/zij is ‘ge-

schapen’. Verwijzend naar fenomenen als interseksualiteit en transseksuali-

teit, en gebruik makend van rabbijnse tradities, herinterpreteert de auteur 

de tekst en stelt dat deze gelezen zou moeten worden als: God heeft de mens 

geschapen als ‘mannelijk en vrouwelijk, en alles er tussen in’.

 De bijdragen aan de bundel voldoen niet altijd aan de criteria voor weten-

schappelijke exegese, maar ze laten wel mooie staaltjes van hermeneutiek 

zien. Een voorbeeld daarvan is het artikel van Sarra Lev waarin het verhaal 

over Esau die zijn eerstgeboorterecht verkoopt aan zijn broer Jakob wordt 

gelezen als een verhaal over gender crossing. Esau is in deze lezing niet de 
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macho, maar juist degene die welbewust afstand doet van de sociale ver-

wachting om ‘de man’ te zijn, het hiërarchische hoofd van een patriarchaal 

familieverband, terwijl Jakob zijn ogenschijnlijke feminiteit aflegt om de 

patriarchale rol in de familie te gaan bekleden. Een ander mooi voorbeeld is 

het artikel van de hand van Gregg Drinkwater, met een psychoanalytische 

interpretatie van de verhalen over Jozef. Zich realiserend dat het problema-

tisch is om te stellen dat Jozef gay zou zijn geweest, meent Drinkwater wel 

te kunnen stellen dat de jonge, gefeminiseerde Jozef met zijn veelkleurige 

jas een van de meest queer figuren in de Thora is, die de sociaalseksuele orde 

onder zijn broers bedreigt. Verrassende queer lezingen in dit boek gaan niet 

alleen over Bijbelse figuren, maar ook over zaken die ogenschijnlijk weinig 

queer zijn, zoals de tabernakel (een ‘inclusieve sociale ruimte’), de rituele 

performances die daar plaatsvonden (‘een bevestiging van de hedendaagse 

queer cultuur’) en de sekse van de dieren die daar werden geofferd (een be-

vestiging of bevraging van gender dualiteit?). 

 De joodse feministische theologe Judith Plaskow noemt in haar voor-

woord het belang van deze queer interpretaties van de Thora tweeledig: 

enerzijds biedt het voorheen gemarginaliseerde groepen de kans om hun 

joodse legitimiteit te vestigen, anderzijds dragen ze bij aan de vernieuwing 

van de joodse traditie en de joodse gemeenschap. Persoonlijk vind ik queer 

interpretaties waardevol omdat ze laten zien dat er met de Thora of de  Bijbel 

in de hand veel meer te zeggen valt dan dat homoseksualiteit niet zou mo-

gen. Zoals Plaskow opmerkt: de Thora blijkt zelf een queer tekst te zijn, met 

contradicties en meerduidige karakters die de normen uitdagen die elders 

in de tekst juist als absoluut worden gepresenteerd. Seksualiteit en gender 

blijken ook in de heilige geschriften van het jodendom en christendom veel 

meer ambigu en divers te zijn dan conservatieve én liberale gelovigen vaak 

vermoeden.

Nieuwe thema’s: Transgender en interseksualiteit

Queer theorie wordt gekenmerkt door een nadruk op de sociale constructie 

van seksualiteit en op de pluraliteit, ambiguïteit en fluïditeit van seksuali-

teit die daarvan een gevolg is. Dit impliceert een verbreding van het  discours: 

het gaat niet alleen over (de acceptatie van) homoseksualiteit, maar over 

seksualiteit in brede zin en in vele uitingsvormen, en juist over die vormen 

die ‘anders’ zijn dan ‘normaal’. Waar queer theologie aanvankelijk verwel-

komd werd als een vernieuwende bijdrage aan theologische  discussies over 

homoseksualiteit,⁹ is recentelijk vanuit queer theologisch perspectief ook 

aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld transgender en interseksualiteit.
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11  Er is verwarring over de terminologie van 

transgender/transseksualiteit. In enge zin 

gaat het bij transgenders om mensen die zich 

niet, of niet helemaal, thuis voelen in het 

lichaam en de sekse waarmee ze geboren zijn, 

en bij transseksuelen om mensen die in een 

proces zitten of hebben gezeten om hun li-

chaam aan te passen aan hun genderidentiteit. 

Dit onderscheid ontleen ik aan de Transgen-

dervereniging Nederland, zie <www.lkgtent.

nl/index.php>. Aangezien deze vereniging, en 

ook anderen, ‘transgender’ als overkoepelende 

term gebruiken, doe ik dat hier ook.

 Het boek met de veelzeggende titel Trans/Formations, samengesteld 

door Lisa Isherwood en Marcella Althaus-Reid, is ontstaan uit verontwaar-

diging over de oorverdovende stilte in de theologie en binnen kerken over 

trans-personen.¹⁰ Een stilte die verbazingwekkend is, zo zegt Isherwood in 

de inleiding, aangezien trans-formatie intrinsiek is aan het christendom als 

godsdienst van de incarnatie. Het boek bevat een aantal autobiografische 

bijdragen waarin transgenders/transseksuelen deze stilte doorbreken door 

te vertellen over hun vaak moeilijke levensgeschiedenis en pijnlijke erva-

ringen.¹¹ Het bevat ook een liturgie en een toneelstuk, als hulpmiddelen om 

thema’s omtrent transgender aan de orde te stellen in de kerk en het thea-

ter. Mijn interesse gaat vooral uit naar de meer expliciet theologische bijdra-

gen die zich in twee groepen laten onderscheiden. Allereerst is er een aan-

tal hoofdstukken waarin auteurs op dezelfde manier als de homo- en lesbo-

theologie een paar decennia terug, een transgender-theologie ontwikkelen 

door middel van toe-eigening en identificatie. Een voorbeeld daarvan is het 

artikel van Virginia Mollenkot, waarin gesteld wordt dat de wijzen uit het 

Oosten vandaag de dag als transvrouwen herkend zouden worden, en waar-

in de wijzen gezien worden als symbool van de vele gaven die transperso-

nen de kerk zouden kunnen bieden. Deze gaven zijn volgens Mollenkot bij-

voorbeeld het doorbreken van gender-stereotypen die mannen en vrouwen 

vervreemden van hun eigen lichaam; het herinneren aan menselijke diver-

siteit en aan de noodzaak van diversiteit in onze taal voor God; het verbin-

den van seksualiteit, spiritualiteit en gerechtigheid; en het leggen van een 

verbinding tussen het zichtbare en het onzichtbare en tussen tijd en eeuwig-

heid. Eerlijk gezegd kan ik mij bij sommige van deze punten wat voorstel-

len, maar andere overtuigen me nog niet helemaal. Een ander voorbeeld van 

wat ik maar een transgender-bevrijdingstheologie noem, is te vinden in het 

artikel van Lewis Reay, die in de Bijbelse eunuchen evenals in Jezus trans-

gender-voorouders ziet. Deze transcestors bieden volgens Reay hedendaag-

se transgenders een basis om eigen identiteiten te claimen. Die basis wordt 

door hem verder versterkt met de notie dat de eerste mens een androgyne 

schepping zou zijn geweest, ‘vol van de gender diversiteit die mogelijk is in 

God’, en dat transgenders dus ook geschapen zijn naar het beeld van God. 

Dergelijke identiteitslezingen zijn absoluut waardevol, zeker voor groepen 

die nog nauwelijks geëmancipeerd zijn, waaronder inderdaad transgenders. 
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Maar ze zijn niet echt queer in de kritische en deconstructivistische zin van 

het woord.

 Het boek Trans/Formations bevat twee bijdragen die een meer queer-

theologische reflectie bieden op het thema transgender. Elizabeth Stuart 

zet uiteen hoe het priesterschap en de eucharistie symbolisch gezien trans-

seksueel zijn. Volgens haar vertegenwoordigt de priester op het altaar zo-

wel Christus, de kerk als Maria. Aangezien de seksualiteit van Jezus Christus 

vanaf zijn conceptie instabiel is, de seksualiteit van Maria uiterst complex 

is, en de kerk een meervoud aan seksuele en gender identiteiten omvat, is 

de priester volgens Stuart transseksueel, in de zin dat hij (sic) seksualiteit 

transcendeert. De eucharistie openbaart dat geslacht, gender, seksualiteit en 

alle andere vormen van identiteit geen ultimate concerns zijn. Volgens Stu-

art zijn de implicaties hiervan voor transgenders tweeledig. Enerzijds moe-

ten zij worden verwelkomd door de kerk omdat ze de instabiliteit van gender 

en seksualiteit belichamen. Anderzijds dienen ook zij te erkennen dat het 

geslacht en de identiteit waarbij ze zich thuis voelen niet stabiel is en van 

secondair belang. Juist voor transgenders, die vaak in essentialistische ter-

men spreken over gender identiteit, kan dit moeilijk zijn. Naast Stuarts arti-

kel, waarin queer theologie kritisch wordt toegepast op transgenders, staat 

de bijdrage van Susannah Cornwall die theologische ruimte probeert te ge-

ven aan transgender. Een kenmerk van transgender is dat het een binaire 

opvatting van homo/heteroseksualiteit ondergraaft: biologisch gezien zijn 

veel transgenders homoseksueel, maar sociaal gezien zijn ze heteroseksueel. 

Vanwege de homonormativiteit die queer studies soms kenmerkt, wordt vol-

gens Cornwall niet voldoende erkend dat ‘heteroseksuele’ transgenders ook 

‘queer’ zijn: homoseksuele manieren om af te wijken van heteroseksuele nor-

men worden dan zelf normatief. Cornwall wijst hetero- en homonormativi-

teit af en vraagt aandacht voor de onzekerheid, liminaliteit en paradox van 

seksuele en gender identiteiten. Daartoe verbindt ze queer theologie met de 

traditie van apofatische of negatieve theologie. Deze oude theologische tra-

ditie onthoudt zich van uitspraken over God, maar is gegrond in een proactief 

niet-weten over God. In een zorgvuldig opgebouwd betoog past Cornwall dit 

toe op ons kennen van seksualiteit en gender, categorieën die naar queer in-

zicht immers ook onzeker en beperkt zijn, zoals transgenders illustreren. 

 Cornwalls bekwaamheid om nieuwe thema’s omtrent seksualiteit en 

gender creatief en kritisch theologisch te doordenken, blijkt ook uit haar re-

cente boek Sex and Uncertainty in the Body of Christ.¹² Dit is de eerste uitge-

breide theologische studie naar interseksualiteit, wat staat voor vormen van 

menselijke geslachtelijkheid die niet eenvoudig passen in een binair schema 

van man-vrouw. Naar schatting wordt 1 op de 2500 kinderen geboren met ‘af-
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wijkende’ interne en/of externe genitaliën. Tegenwoordig wordt deze condi-

tie vaak gecorrigeerd met een medische ingreep waardoor baby’s/kinderen 

volledig man of vrouw worden gemaakt. In lijn met andere critici problema-

tiseert Cornwall dit vanuit ethisch perspectief, aangezien vroege ingrepen 

vaak niet uit medische noodzaak maar vanwege sociale druk worden uitge-

voerd. Een bezinning hierop zou volgens haar daarom moeten leiden tot een 

bredere bezinning op hegemonie en exclusiviteit in onze discoursen over 

lichamelijkheid en geslachtelijkheid. In haar boek richt Cornwall zich op 

christelijke theologische discoursen die vaak een helder onderscheid maken 

en een heteronormatieve ordening aanbrengen tussen twee geslachten, met 

als gevolg uitsluiting van degenen wiens lichaam en/of identiteit niet ‘pas-

sen’. Ze illustreert dit aan de hand van Karl Barths theologie van seksediffe-

rentiatie, een theologie die veel natuurlijker — en daarmee, wat gender be-

treft, meer gesloten — blijkt te zijn dan je bij Barth zou verwachten, en die 

geen ruimte laat voor variaties op stereotype verschillen die man en vrouw 

zouden onderscheiden. Cornwall plaatst hier een theologische  visie tegen-

over waarin de metafoor van de kerk als het lichaam van Christus centraal 

staat. Aangezien dit lichaam bestaat uit de vele lichamen van haar leden, en 

aangezien deze leden niet allemaal eenduidig man of vrouw zijn, betekent 

dit dat sekse, gender en seksualiteit binnen het lichaam van Christus ook 

niet eenduidig zijn, maar ambigu, complex en veelvoudig. Zo is het  lichaam 

van Christus queer en subversief ten aanzien van een theologische antropo-

logie die heteronormativiteit en een strikte man-vrouw binariteit in stand 

houdt, en staat het kritisch ten aanzien van sociaal-medische praktijken die 

elke variatie op een strikt man-vrouw schema willen ‘corrigeren’ en ‘norma-

liseren’. Want, zo argumenteert Cornwall, binnen het lichaam van Chris-

tus is het maar de vraag wat nu eigenlijk ‘normaal’ is en wat er gecorrigeerd 

dient te worden. 

De ‘Queen of Queer Theology’: Marcella Althaus-Reid

De van origine Argentijnse theologe Marcella Althaus-Reid heeft met boe-

ken als Indecent Theology en The Queer God een enorme bijdrage geleverd 

aan de ontwikkeling van queer theologie.¹³ In 2009 is zij overleden op de 

leeftijd van 56 jaar. Het boek Dancing Theology in Fetish Boots is een bun-

del met essays die haar werk eren, bediscussiëren en beogen verder te bren-

gen.¹⁴ De titel van het boek is waarschijnlijk bedoeld als een beeld voor de 

karakteristieke, eigenzinnige en taboedoorbrekende wijze waarop Althaus-
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Reid seksualiteit en theologie met elkaar verbond en voor het genoegen 

dat ze er in had om heilige theologische huisjes omver te schoppen. Mayra 

 Rivera merkt op dat een groot deel van Althaus-Reids werk eerder een per-

formance dan een systematische verhandeling is, bedoeld om te provoceren 

en reactie uit te lokken. Niet voor niets vergelijkt Mary Hunt de betekenis 

van Althaus-Reid met die van Mary Daly: beide zijn met recht ground brea-
king te noemen. 

 De bundel bevat maar liefst 21 artikelen van meer en minder prominen-

te auteurs uit de vakgebieden die Althaus-Reid in haar werk bijeenbracht: 

 Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie (Ivan Petrella; Mario Aguilar), 

feministische theologie (Rosemary Radford Ruether; Lisa Isherwood; Mary 

Hunt), postkoloniale theologie (Kwok Pui-Lan; Mayra Rivera), postmoder-

ne theologie (Graham Ward) en queer theologie (Elizabeth Stuart;  Susannah 

Cornwall; Mark Jordan; André Musskopf; Robert Goss). Wat zijn de belang-

rijkste vragen en thema’s voor queer theologie die in deze bijdragen aan de 

orde komen?

 Kenmerkend voor Althaus-Reid is dat ze seksualiteit thematiseert in 

bredere economische, politieke en culturele verbanden. Dit wordt prachtig 

geïllustreerd met het beeld waarmee Indecent Theology opent en dat door 

veel auteurs in deze bundel wordt aangehaald: de citroenverkopende vrou-

wen op de straten van Buenos Aires, die geen ondergoed zouden dragen. 

Volgens Althaus-Reid openbaren deze vrouwen een theologisch, econo-

misch en historisch verhaal: ze zijn de getuigen van het postmoderne pro-

ces van fragmentatie dat in Latijns-Amerika al 500 jaar geleden begon. Deze 

dochters van het Incarijk zijn hun traditie kwijtgeraakt. In plaats daarvan 

 aanbidden ze een overdressed maagd Maria die, in tegenstelling tot hen-

zelf, niets met seks te maken heeft. Voor Althaus-Reid zijn deze vrouwen 

een  levende metafoor voor God, een uitgangspunt voor het herschrijven 

van ideologie, theologie en seksualiteit en moraal vanuit de marges van de 

 samenleving, de kerk en de theologie. Met deze vrouwen voor ogen bekriti-

seert Althaus-Reid de bevrijdingstheologie, die van ‘de armen’ een abstracte 

categorie heeft gemaakt, evenals de feministische theologie die vooral staat 

voor decente, blanke, westerse vrouwen. Met behulp van postkoloniale en 

queer theologie neemt ze het leven van deze vrouwen als basis voor een con-

textuele theologie zonder uitzonderingen, in dit geval zonder de uitsluiting 

van seksualiteit. Het belang van deze materialistische insteek wordt onder-

streept door Kwok Pui-Lan die hierin de sleutel ziet om seksualiteit, moder-

niteit en globalisering binnen een postkoloniaal discours te analyseren. Ivan 

Petrella ziet het werk van Althaus-Reid als een verfijning van de klassieke 

bevrijdingstheologie, omdat de categorie van armoede niet langer abstract 

blijft maar lichamelijk en seksueel wordt. 

 Aangaande de theologische betekenis van haar werk, wijzen verschillen-

de auteurs op de manier waarop Althaus-Reid seksualiteit als uitgangspunt 

nam voor haar spreken over God. Dat betreft dan niet seksualiteit binnen 
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15  Jewish/Christian/Queer: Crossroads and Identities, ed. F.S. Roden, Farnham/Burlington, Ash-

gate, 2009; 249 blz., £ 60.–, isbn 978-0-7546-7375-0.

de kaders van de kerkelijke moraal, maar zoals geleefd onder gewone men-

sen, specifiek de seksuele outcasts. Althaus-Reid zoekt en vindt God in de 

gay bars en op travestietenfeestjes. Ze vergelijkt de triniteit met een orgie, 

spreekt over Christus als de Bi/Christus, en over God als een Drag Queen. 

Susannah Cornwall zet uiteen dat het Althaus-Reid daarbij niet ging om de 

provocatie op zichzelf, maar om de vraag waarom dergelijke beelden de le-

zer schokken: omdat God en religie zijn geannexeerd door degenen die hete-

roseksuele normen opleggen en alles veroordelen wat daaraan niet voldoet. 

Cornwall, en ook Elizabeth Stuart, plaatsen kritische vragen bij de massieve 

kritiek van Althaus-Reid op de theologische traditie. Volgens hen kent deze 

traditie zelf meer ambivalenties, en biedt ze dus ook meer speelruimte dan 

Althaus-Reid voorstelt. Ook Graham Ward benoemt een fundamenteel punt 

waarover hij nog graag met Althaus-Reid had willen spreken, namelijk de 

vraag of haar spreken over God ook daadwerkelijk (ontologisch) naar God 

verwijst of dat het projectie is en uiteindelijk over onszelf gaat. Want, hoe 

kan menselijke seksualiteit en intimiteit een basis vormen voor de kennis 

van God? Ward sluit zeker niet uit dat dit kan, maar de analogische relatie 

tussen beide moet volgens hem verder doordacht worden wil queer theo-

logie meer zijn dan een kritiek op dominante godsbeelden en een idealise-

ring van onze ervaringen en verlangens. Persoonlijk lijkt me daarbij ook de 

ethisch-theologische vraag van belang wanneer en waarom bepaalde uitin-

gen van seksualiteit en intimiteit aangemerkt kunnen worden als verwij-

zend naar God (en wanneer niet), zeker wanneer bijvoorbeeld ook sadoma-

sochisme wordt betrokken in het discours van queer theologie (zoals in de 

bijdrage van Lea Brown aan de bundel). 

 Met alle verschillende stemmen en perspectieven is deze bundel een 

prachtig eerbetoon aan een veelkleurig theologe wiens spannende werk me-

debepalend zal zijn voor de verdere ontwikkeling van queer theologie.

Jewish/Christian/Queer

Op een heel andere manier dan bovenstaande titels laat de bundel Jewish/
Christian/Queer: Crossroads and Identities zien hoe queer theorie verwerkt 

wordt binnen theologie en religiewetenschap.¹⁵ De auteurs van de bijdragen 

in deze bundel bieden niet zozeer een queer theologie van seksualiteit, maar 

gebruiken queer theorie om religieuze identiteiten, teksten en tradities kri-

tisch te analyseren. Die analyse richt zich op de complexe intersecties van 

religieuze en seksuele identiteiten. ‘Queer’ verwijst daarbij in dit boek niet 

alleen naar seksualiteit buiten normatieve kaders, maar naar allerlei iden-
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titeiten en praktijken die grensoverschrijdend of dissonant zijn en daarmee 

normatieve ordeningen verstoren. Het doel van dit boek is, zoals redacteur 

Frederick Roden in zijn inleiding aangeeft, het verkennen van drie vormen 

van ‘queerness’: allereerst de plek waar ‘jood’ en ‘christen’ elkaar ontmoeten. 

Hoewel er sprake is van dissonanties en wederzijdse exclusiviteit tussen bei-

de religieuze tradities, vraagt ‘queer’ volgens Roden om het deconstrueren 

van essentialistische opvattingen van religieuze identiteit en het analyse-

ren van de intersecties en hybride vormen van joodse en christelijke identi-

teiten. De tweede vorm van queerness die Roden benoemt, is de ontmoeting 

van religieuze en homoseksuele identiteiten, waarbij opnieuw sprake is van 

dissonanties, verboden en exclusiviteit die ‘gequeerd’ dienen te worden. De 

derde vorm van queerness is dan de plek waar de eerste twee elkaar ontmoe-

ten: religieuze vormen van queerness en seksuele vormen van queerness, ge-

combineerd in hybride vormen van religieus-seksuele identiteiten die zowel 

religieus als seksueel gezien ‘queer’ zijn. Achter deze complexe benadering 

blijkt ook een maatschappelijk-politieke bedoeling schuil te gaan: wanneer 

helder wordt dat joden, christenen en lhbt’s eigenlijk allemaal ‘queer’ zijn, 

in religieuze en/of seksuele zin, dan opent dit nieuwe mogelijkheden om te 

zoeken naar hoe zij samen kunnen leven.

 In de verschillende bijdragen wordt deze intersectionele queer benade-

ring van religieuze en seksuele identiteiten op heel verschillende manie-

ren toegepast. Dit varieert van een artikel over de ‘tegennatuurlijke omgang’ 

onder de heidenen in Romeinen 1, tot een bijdrage over een bepaald type 

 Anglicaanse kerkgebouwen die joods/christelijk en daarmee queer zouden 

zijn en een hoofdstuk over queer orthodoxie onder joodse bekeerlingen. De 

bijdragen laten zien hoe breed toepasbaar de term ‘queer’ is als analytisch 

concept voor religieuze discoursen en identiteiten. Tegelijk roepen sommi-

ge bijdragen de vraag op wat ‘queer’ inhoudt wanneer het niet meer specifiek 

of primair gaat over seksualiteit. Als ‘queer’ over alles kan gaan, gaat het op 

een gegeven moment wellicht nergens meer over. 

Besluit

In al hun diversiteit laten de hier besproken boeken zien wat het poten-

tieel is van queer perspectieven binnen de theologie om vragen omtrent 

religie, seksualiteit en identiteit kritisch aan de orde te stellen. Zelfs wan-

neer ‘queer’ specifiek wordt verstaan en gebruikt in relatie tot seksuali-

teit, waarvoor ik zou willen pleiten gezien de ontstaansgeschiedenis en 

originele betekenis van het concept, zijn de toepassingsmogelijkheden in 

de theologie vrijwel onbeperkt, want juist queer perspectieven laten zien 

hoe diep normatieve percepties van seksualiteit geworteld zijn in de sym-

boliek, theologie en politiek van christelijke en andere geloofstradities in 

verleden en heden.
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