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Calvijn en het lichaam: een onderzoek naar zijn
antropologie

Centrale vraag van dit proefschrift is welk beeld Johannes Calvijn in zijn geschriften
en preken geeft van het menselijk lichaam en in hoeverre daaraan een Platonistische
scheiding van ziel en lichaam ten grondslag ligt. Na een schets van de opleiding die
hij volgde en de cultuur waarin hij opgroeide, volgt een onderzoek van Calvijns fre-
quente gebruik van de metafoor voor het lichaam als ‘gevangenis voor de ziel’ (op-
genomen en chronologisch geordend in een appendix). Mogelijke directe of indirecte
Platonistische invloeden komen ter sprake. Calvijns gebruik van de metafoor blijkt
een eschatologische betekenis te hebben. Ook de medische inzichten van de e eeuw
worden onder de loep genomen met de vraag of en hoe Calvijn daarvan gebruik
maakte. In dat licht bezien we hoe hij zijn eigen lichamelijke toestand benoemde,
vooral in zijn correspondentie. Ook wordt er aandacht besteed aan Calvijns houding
ten opzichte van ziekte en sterven, dood en begrafenis. Een belangrijk aspect van zijn
antropologie is zijn leer van het beeld Gods in de mens, uitgewerkt voor zowel
mannen als vrouwen. De volgende hoofdstukken behandelen zijn visie op huwelijk
en gezin, seksualiteit en geslacht, naaktheid en schaamte. Voor Calvijns lezers van-
daag komen zowel verrassende als bevreemdende accenten aan het licht. Sommige
waren eigen aan de e eeuw, andere hun tijd vooruit. In de afsluitende hoofdstukken
wordt een meer theologische evaluatie gegeven van de in dit boek besproken inzich-
ten van Calvijn en worden er een aantal conclusies gepresenteerd.




