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Samenvatting 
 

Deze dissertatie behelst een onderzoek naar de vraag waarom het biologische gegeven dat 

vrouwen regelmatig menstrueren een van de belangrijkste redenen is voor hun uitsluiting van 

cultische functies en leiderschap in zowel de Joods-christelijke als de Akan tradities. Daarnaast 

wordt de mogelijkheid onderzocht of er positieve aspecten van menstruatie en de daarmee 

geassocieerde taboes te vinden zijn, die gebruikt kunnen worden in de ontwikkeling van een 

theologie en een cultuur, waarin de ontplooiing van vrouwen tot en met volledig erkend 

kerkleiderschap bevorderd wordt.  

Het proefschrift is verdeeld in vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 1 (Inleiding) bevat een algemene 

introductie in het onderzoek en bespreekt de onderzoeksvraag. Het wijst op het feit dat 

christelijke Akan vrouwen ontevreden zijn met zowel het historische Christendom als de Akan 

religieus-culturele traditie, die vrouwen hebben uitgesloten van cultisch leiderschap vanwege de 

associatie van onzuiverheid met de regelmatige vloeiing van menstruatiebloed.  

In hoofdstuk 2 geven we een algemene inleiding in de Akan traditionele religie, gevolgd door 

een korte uitleg van de belangrijkste overtuigingen en praktijken. Deze overtuigingen zullen 

onze focus bepalen wanneer we oplossingen willen aandragen voor het probleem van de 

negatieve waardering van menstruatie in Hoofdstuk 5. De Akan religieuze cultuur wordt 

gekenmerkt door een sterk geloof in voorouderverering en het geloof dat in iedere familie een 

gemeenschappelijke vrouwelijke voorouder bestaat met wie elk familielid is verbonden door de 

moeder-kind binding. (Hier spreken we over bloedbinding, omdat geloofd wordt dat elk kind 

zijn/haar bloed van de moeder ontvangt.) Vanwege deze connectie worden vrouwen hoog 

gewaardeerd. Het feit dat vrouwen kinderen baren en dat kinderen als een zegen van de 

voorouder worden beschouwd, draagt eveneens bij aan de hoge waardering voor vrouwen. 

Precies daar kan een positief aspect van menstruatie gevonden worden in de Akan religie. 

Niettemin vertoont de Akan samenleving een ambivalente houding ten aanzien van de positie 

van vrouwen, aangezien menstruatiebloed als “onzuiver”en “gevaarlijk” beschouwd wordt en 

men er dientengevolge van overtuigd is dat een menstruerende vrouw “ritueel onzuiver” is.  

Hoofdstuk 3 is gewijd aan een reflectie op joodse en christelijke ideeën over “rituele zuiverheid.” 

De resultaten van antropologisch onderzoek worden ingezet om de gedachten over 

“zuiverheid”en “onzuiverheid” in het vroege Judaïsme, de Talmudische Mishnah, en het latere 



Judaïsme zowel als het Nieuwe Testament te belichten. In de traditie van Israël dragen woorden 

die geassocieerd worden met heiligheid de connotatie “apart gezet”. Het belang dat aan dit 

concept en aan de praktijk van heiliging wordt gehecht is basaal voor Israëls geloof in Jahweh als 

de God die het universum heeft geordend. Het volk van Israël heeft de verplichting de speciale 

relatie met God te onderhouden door zich aan het verbond met Hem te houden en al zijn geboden 

na te leven, teneinde rampspoed vanuit Gods hand te voorkomen. De goddelijke ordening staat 

centraal in deze wereldbeschouwing en elke misvorming of schending van deze ordening of elke 

overschrijding van de scheppingscategorieën maakt inbreuk op de heilige grenzen. Ritueel en 

“zuiverheid” zijn daarom essentieel voor de ordening van het leven. Zij vormen geenszins 

overbodige versieringen, die aan het eigenlijke menselijke bestaan toegevoegd zijn. De grond 

van het geordende leven ligt in de door God geordende kosmos, zodat het ritueel één enkele, 

symbolisch consistent universum creëert. We hebben geconstateerd dat een sleutel tot de 

betekenisbepaling van bloed als ofwel “zuiver” ofwel “onzuiver” ligt in de plaats waar het bloed 

zich bevindt, wie het aanraakt en hoe het wordt gebruikt.  

Jezus’ idee van zuiverheid in het Markusevangelie verschilt van dat van de 

zuiverheidsvoorschriften in het Judaïsme. Jezus wordt gezien als een liberale voorstander van 

gelijkheid, die de zuiverheidsvoorschriften hervormt tot een meer door compassie gestempelde 

opvatting waarin elke vorm van sociale en religieuze uitsluiting gebaseerd op “zuiverheid” of 

gender wordt gemeden. Jezus bekritiseerde niet het Judaïsme als zodanig, maar de manier 

waarop de Wet werd begrepen en toegepast door velen die de macht in handen hadden. Hij legde 

meer nadruk op de geest dan op de letter, meer op de houding achter de handeling, dan op de 

handeling zelf. Jezus’ nieuwe benadering was bevrijdend voor hen die zich voorheen niet bij 

machte wisten om God op een aanvaardbare wijze te naderen: de “ritueel onzuiveren”, zoals 

menstruerende vrouwen. Jezus verzette zich tegen de voorschriften die mensen beperkten en 

buitensloten. “Zuiverheid”, “onzuiverheid”, of gender was niet van belang. In Christus Jezus is 

geen mannelijk noch vrouwelijk. Dit is van toepassing op alle aspecten van kerkelijk leven en 

activiteit.  

In hoofdstuk 4 analyseren we de resultaten van het veldonderzoek en vatten die samen. Het 

veldonderzoek toonde het volgende aan:  

 



1. Hoewel een meerderheid van de respondenten (64%) antwoordde dat menstruatie niets 

van doen heeft met onzuiverheid en kerkleiderschap, associeert een significante 

minderheid van 36% van de kerkleden van alle Christelijke denominaties die in het 

onderzoek waren betrokken, menstruatie nog steeds met onzuiverheid en de opvatting dat 

vrouwen niet in kerkleiderschap betrokken moeten worden.  

2. 51% van de respondenten van de onderzochte denominaties gaf aan dat vrouwen niet in 

alle aspecten van kerkleiderschap handelend optreden. Dit geldt zowel voor kerken die 

vrouwen wijden als voor kerken die dat niet doen. Ten minste 39% van de respondenten 

gaf aan dat zij geen Heilige Communie/Avondmaal zouden accepteren van een 

menstruerende vrouw wanneer zij zouden weten dat zij menstrueerde.  

3. 38% van de respondenten zei dat ze niet zouden accepteren het Avondmaal te ontvangen 

van een vrouw als ze op dat moment zouden weten dat ze menstrueerde, terwijl 62% zei 

dat ze dat zouden accepteren.  

4. Hoewel menstruatie wordt beschouwd als iets wat vrouwen ritueel onzuiver voor cultisch 

leiderschap maakt, lijken de meeste kerkleden (66%) niet al te bezorgd over met 

menstruatie samenhangende onzuiverheid omdat zij deze samenhang als ouderwets 

betitelen en als iets wat terzijde geschoven moet worden.  

5. De doctrines van sommige christelijke denominaties lijken ofwel de insluiting van 

vrouwen te belemmeren ofwel de uitsluiting te bevorderen. Respondenten van enkele 

denominaties die hun doctrines over vrouwen baseren op het Oude Testament houden 

strikt vast aan zuiverheidsvoorschriften en wijden geen vrouwen of weigeren vrouwen 

toegang tot alle aspecten van kerkleiderschap.  

6. Hoewel vrouwen vaak worden afgeschilderd als hun eigen vijanden, laat dit 

veldonderzoek zien dat 54% van de vrouwelijke respondenten aangeven dat zij zich op 

hun gemak voelen bij andere vrouwen in de kerk. Veel vrouwen voelen zich wél bij 

vrouwen die de kerk leiden en vrouwelijke bestuurders worden als effectief en efficiënt 

gezien. Er was echter een aanzienlijke minderheid die aangaf dit anders te zien.  



7. 65% van de respondenten zei dat vrouwen mannelijk leiderschap prefereren boven 

vrouwelijk leiderschap, terwijl 15% aangaf dat vrouwen vrouwelijk leiderschap 

prefereren. Op de vraag waarom mensen de voorkeur geven aan mannelijk leiderschap, 

terwijl toch de meeste kerkleden bevestigen dat vrouwelijke bestuurders effectief zijn en 

hard werken, werden verschillende redenen gegeven: dat de man eerst is geschapen en 

dat het een vrouw (Eva) was die werd verleid, zuiverheidsvoorschriften en Paulus’ gebod 

in 1 Timoteüs 2: 12-15 enz. Sommige vrouwen, lang onderwezen in wat zij waarlijk 

beschouwen als de authentieke christelijke leer, voelen zich in hun geweten gebonden om 

af te zien van deelname aan de Heilige Communie en aan kerkdiensten wanneer zij 

menstrueren.  

8. De meningen van respondenten over menstruatie en zuiverheid was in de meeste gevallen 

niet afhankelijk van gender, leeftijdscategorie, onderwijsniveau, Christelijke denominatie 

of stedelijke/niet-stedelijke woonplaats. Dit toont aan dat de problematische verbinding 

van menstruatie met “onzuiverheid” door alle gender-, leeftijds-, onderwijsniveau-, 

christelijke denominatie-, en zelfs woonplaatsverschillen heen loopt, hoewel er variaties 

waren.  

 
Wij sluiten in hoofdstuk 5 af met een samenvatting van het onderzoek en we brengen enkele 

positieve manieren naar voren om rituele zuiverheid in de Akan religie en in bijbelse culturen 

op te vatten. We denken dat de Akan gemakkelijk in kunnen stemmen met het gegeven dat 

menstruatie vrouwen verbindt met de voorouders, die bloed nodig hebben om met de 

levenden te communiceren. De menstruerende vrouw kan dus beschouwd worden as iemand 

die sacrificieel bloed verschaft aan de voorouders, die op hun beurt de vrouw zegenen met 

kinderen. Dit is de reden, zo beweren wij, dat een jong meisje het vrouw-zijn pas na de 

menarche bereikt. Dat wil zeggen, dat een vrouw pas in staat is kinderen te krijgen nadat zij 

in staat is gebleken om menstruatiebloed te offeren aan de voorouders. Als menstruatiebloed 

op deze manier opgevat wordt, kan het niet langer als vies en onzuiver worden gezien en de 

menstruerende vrouw kan dan ook als geschikt voor cultisch leiderschap gelden.  

Er wordt nogmaals op gewezen dat, in het Akan geloof, bloed dat op de grond gesprenkeld 

wordt als een offer voor de voorouders (net zoals menstruatiebloed op de grond gesprenkeld 

wordt) de enige manier is waarop uit naam van de gemeenschap de voorouders tevreden 



gesteld worden. De Akan kunnen daarom de redenering overnemen, dat menstruatie een 

maandelijks offer is, gebracht door vrouwen (van wie aangenomen wordt dat zij de link 

vormen tussen de enkeling en een gemeenschappelijke vrouwelijke voorouder) uit naam van 

de gemeenschap, zodat de gemeenschap als geheel de zegeningen van de voorouders kan 

ontvangen. Zo bezien, maakt de staat van de menstruerende vrouw haar meer geschikt voor 

cultisch leiderschap dan elke andere periode in haar leven. De afzondering gedurende de 

menstruatie kan gezien worden als een tijd van spirituele retraite, een tijd voor de vrouw om 

“eieren” van de voorouders te ontvangen die later in baby’s veranderen. Hier tegenover staat, 

dat het christendom de geboorte van kinderen beschouwt als een heilige gebeurtenis, een 

gebeurtenis met theologische, en niet alleen maar biologische betekenis. Daarom past dit 

onderzoek het concept van de bemiddelende rol van de vrouw in de Akan religieuze cultuur 

toe op de christelijke God. Aangezien het vrouwen zijn die zwanger worden en kinderen 

baren en aangezien binnen het christendom geloofd wordt dat kinderen van God komen, 

suggereren we dat de menstruerende vrouw beschouwd kan worden als iemand die menselijk 

bloed vergiet als een offer aan de christelijke God zodat voortplanting plaats kan hebben. De 

menstruerende vrouw wordt, zo bezien, een bemiddelaarster in partnerschap met God in het 

voortbrengen van nieuw leven, waar zij zowel lichaam als ziel ontvangt van nieuwe baby’s, 

geschapen in Gods beeld. Omdat dit voortbrengen van nieuw leven heilig is, maakt de staat 

van de menstruerende vrouw haar meer geschikt voor kerkelijk leiderschap dan elke andere 

periode in haar leven. Willen vrouwen opschuiven van representatie naar werkelijke 

integratie in de kerk, dan moet de kerk, zowel pastoraal als ritueel, de Akan puberteitsrites 

rond menstruatie en geboorte omarmen. De kerk moet ook de verantwoordelijkheid op zich 

nemen om haar leden te onderwijzen in de positieve aspecten van deze ervaringen van Akan 

vrouwen en hun belang voor de samenleving als geheel.   

In de bijbelse context hebben we gezien dat Jezus de zuiverheidsvoorschriften 

herinterpreteert zodat de ritueel onreinen in de dienst aan Jahweh geïncludeerd worden. 

Christenen hebben daarom geen excuus meer om vrouwen van het kerkleiderschap uit te 

sluiten op basis van rituele “onzuiverheid”. Wij benadrukken het belang van een “kritisch 

bewustzijn”, dat de status quo en het gebruik van bijbelteksten en cultuur door alle kerkleden 

en christelijke onderwijsgevenden om die status quo te handhaven, aan de kaak stelt. 

Bijbellezing is niet ontbloot van ideologie die resulteert in politieke, culturele en op gender 



gebaseerde vooroordelen De ontmaskering van vooroordelen in een dergelijk gebruik van 

Bijbel en cultuur dient onderdeel te zijn van een hermeneutisch proces, dat niet 

onderdrukkend, maar bevrijdend, niet exclusief, maar inclusief is.  

 


