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Preprint 

Anne-Marie Korte, Gods geslacht:. Gender en verwantschap 

in vrouwenstudies theologie (UTR 42), Utrecht, UU, 2000; 46 

pp., geen prijsopgave, ISBN 9072235436 

Discussies over Gods geslacht zijn vaak politiek geladen en gaan in de eerste plaats om 
identiteit en macht. De term ‘verwantschap’ roept iets anders op. Er komt een ander 
referentiekader in beeld: genealogie en bloedverwantschap, ordening op basis van 
gemeenschappelijke herkomst en afstamming. Wetenschappelijk onderzoek naar vormen 
en voorstellingen van verwantschap is de laatste jaren sterk toegenomen en heeft een 
meer cultuurkritische betekenis gekregen. Men richt zich nu op de constructie en 
verandering van verwantschapsstructuren en onderzoekt voorstellingen van verwantschap. 
De combinatie van genderstudies en verwantschapsstudies in deze vorm vormt volgens 
Korte een nieuw werkterrein. Verwantschapsstudies richten zich op processen van sociale 
verandering waar ‘geslacht’ direct deel van uitmaakt en bieden de mogelijkheid deze 
sociale dimensie ook concreet te betrekken in genderstudies op het terrein van de 
theologie. Tevens zorgt de aandacht voor verschilmakende factoren in de voorstellingen 
van verwantschap voor mogelijkheden om de aanzetten van het differentiedenken verder 
uit te werken op het gebied van de theologie. In deze interessante inaugurele rede voert 
K. twee terreinverkenning uit, één over de interpretatie van de enige bijbeltekst waarin de 
uitdrukking ‘Gods geslacht’ voorkomt (Gen 1: 27), en één over de voorstelling van God als 
Vader.  
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