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Gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden …

genesis 17:11

Hans Peter Gramberg

Niet voor het eerst in de geschiedenis is gepoogd de besnijdenis van de voorhuid 
van jongetjes te verbieden. Reeds in de 2e eeuw voor Christus decreteerde de 

Seleucidische keizer Antiochus iv, die een Baäl–dienst in de tempel van Jeruzalem 
wilde vestigen, wat tot een opstand van de joden onder leiding van Judas de Makka-
beeër leidde, dat de joden hun zonen niet meer mochten besnijden. Rond 120 na 
Christus verbood de Romeinse keizer Hadrianus (117–138), die tevens de Bar–Kochba–
opstand (132–136) onderdrukte, de besnijdenis als onderdeel van het wettelijke verbod 
op castratie.

En nu dan heeft het ‘Landgericht Köln’ in juni 2012, naar aanleiding van een door 
het Staatsanwaltschaft in 2011 aangespannen strafproces tégen een arts die een vier-
jarige jongen van islamitische ouders onkundig had besneden, uitgesproken dat 
‘medizinisch nicht notwendige, also auch religiöse Beschneidungen, als rechtswidrige 
Körperverletzungen’ beoordeeld moeten worden, zoals ten onzent de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (knmg) het besnijden 
van jongetjes reeds in 2010 als schadelijk oordeelde (en inmiddels zelfs oproept het af 
te keuren) en derhalve artsen daar niet aan mee zouden moeten werken.

Waarmee er een debat, en dat (dus) niet alleen in Duitsland en meteen ook dikwijls 
in verband gebracht met het ‘rituele slachten’, over wel of niet verbieden van jonge-
tjes–besnijdenis is losgebarsten.

Wat me daarbij om te beginnen verontrust, is dat de strekking van de argumenten 
van hen die zowel de jongetjesbesnijdenis als het rituele slachten willen verbieden 
dikwijls louter sentimenteel is vooral vanwege het vermeende leed dat aangedaan 
wordt, wat altijd verdacht is (cf. Klemperer). Herman Vuijsje (nrc 8 september 2012) 
en Abram de Swaan (nrc 15 september 2012) bezondigden zich daar gelukkig niet aan. 
Waarbij Vuijsje de jongensbesnijdenis toch zou willen verbieden vanwege het grond-
wettelijke recht op onaantastbaarheid van het lichaam en omdat hij met Said El Haji 
meent dat niemand ‘nog de symbolische waarde’ van de godsdienstige rechtvaardi-
ging ervan bewust weet. Terwijl Abram de Swaan een tegenstelling vaststelt tussen 
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‘de onaantastbaarheid van het onnozel kinderlijf en de eerbiediging van het ouderlijk 
gewetensbesluit’. Een tegenstelling die opgelost zou kunnen worden wanneer joden 
en moslims zich zouden bekeren ‘tot het wederdoperse standpunt’ en daarmee de 
besnijdenis zouden uitstellen ‘tot het opgegroeide kind er zelf verstandig over kan 
beslissen’.

Wat men zich evenwel zelden afvraagt, is waarom vraagstukken als de jongens-
besnijdenis en het rituele slachten juist deze jaren op de politiek–culturele 

agenda geplaatst zijn, want toch nauwelijks politiek–economisch relevant, afgezien 
misschien van dat de aandacht voor de jongensbesnijdenis opgekomen is vanuit de 
door mensenrechtenorganisaties terecht aan de kaak gestelde — niet in de Koran & 
Hadith en evenmin in de Bijbel be–/voorgeschreven — ‘besnijdenis’ van vrouwen, die 
doorgaans een genitale verminking betekent.

Waarschijnlijk hangt het samen met de door de crisis van het kapitalisme voortge-
brachte sociaal–economische bestaansonzekerheden en de als wel eerder — in crisis-
tijden — daaruit voortkomende en politiek aangewakkerde angsten voor alles wat 
‘anders’ is, en dat het meest zichtbaar is in de migrant, die ten onzent dikwijls moslim 
is. Wat een anti–islamitisch ‘klimaat’ heeft doen ontstaan, dat trouwens in de kern al 
anti–semitisch is.1

Wat in Duitsland dan wel een andere uitwerking heeft dan bij ons. Daar verwijten 
links–verlichte geesten de volksvertegenwoordigers dat zij het ritueel van de jongens-
besnijdenis (tégen de uitspraak van het Landgericht Köln in) uit naam van de cultu-
rele en religieuze verscheidenheid blijven verdedigen, en daarmee de scheiding van 
kerk en staat, de gelijkheid voor de wet en het mensenrecht van het kind op onaan-
tastbaarheid van zijn lichaam gemakshalve maar vergeten, ook vanuit de historische 
angst voor het verwijt antisemitisch te zijn. En daarbij met het oog op de vele benau-
wenissen waarin zij verwikkeld zijn (de Eurocrisis, oorlogsdreiging in het Midden–
Oosten en het verlies aan steun vanuit de bevolking e.d.) als het ware op een zijtoneel 
‘hun handen in onschuld willen kunnen wassen’ (cf. Frigga Haug, Das Argument 
298).

Maar zelden (uitzonderingen daar gelaten) wordt de ratio van de (traditie en theo-
logische of godsdienstige strekking van) jongensbesnijdenis bedacht en bevraagd.

Zo deed evenwel al wel eens Rinse in 1982.2 Hij situeerde de besnijdenis op het 
knooppunt van twee probleemvelden, die (1) van Israël en de volkeren (waarbij de 
besnijdenis teken is van het verbond van God met het volk Israël) en (2) die van de 
verhouding tussen man en vrouw. En zoals — terzijde opgemerkt — de besnijdenis bij 
de moslims3 het thema van ‘het huis van de Islam: de Umma’ betreft, en waarbij het 
gaat om ‘de afbakening van de buitengrens tussen moslims en niet–moslims’ (cf. In 
het huis van de islam, 1997, p. 119, n. 9).

Juist deze afbakeningen van ‘Israël en de volkeren’ en van de Umma (waar 
in beginsel iedereen toe zou moeten en te zijner tijd zal behoren) als bedoelde 
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zelf–identificering van joden en moslims dreigen in de verwerping van de besnij-
denis tégen hen te worden gekeerd en zodra negatief gekwalificeerd hen als de 
afkeurenswaardige ‘anders zijnden’ weg te zetten, respectievelijk anti–semitisch te 
discrimineren.

Wat Rinse intrigeerde was de anti–patriarchale, de fallocratie onder kritiek 
plaatsende strekking van de besnijdenis. Met een scherpzinnige exegese van 

Exodus 4:24–26 liet hij zien dat de patriarchale, baälistische vanzelfsprekendheid als 
zou het verbond zich voortplanten langs de mannelijke lijn niet zonder meer opgaat. 
Maar al is de besnijdenis die Zippora uitvoert daar wel een teken van, daarmee is het 
nog niet het wegsnijden van het patriarchaat/de fallocratie zelf. Daarvoor was het 
patriarchale denken te dominant, én is dat rond de Middellandse Zee en het Midden 
Oosten nog steeds. Dit denken wordt ook wel geproblematiseerd als de voornamelijk 
onderbewust aangehangen, trouwens godsdienstig bezien onverschillige, ideologie 
of mythe van ‘de zaadakker’, waarbij gedacht wordt dat de man in beginsel in zijn 
zaad het kind draagt, dat hij in de vruchtbare akker, de schoot van de vrouw, plant 
en waarmee hij de eigenlijke garant is van de voortplanting4 (en dat de kinderen die 
geboren worden allereerst zíjn kinderen zijn waar zijn vrouw — bij voorkeur binnens-
huis, wat de moslims, maar bijvoorbeeld ook de conservatieve katholieken in zuid–
Italië, betreft — voor moet zorgen).

Maar is de besnijdenis in Exodus nog slechts teken, waarmee al wel ‘verwezen 
werd naar de dood van de man, naar het einde van de fallocratie’, met Paulus in zijn 
brief aan de Kolossenzen (2:8–15) wordt aangezegd dat er radicaal ‘andere verhou-
dingen dan fallocratische mogelijk zijn’. Terwijl Paulus zegt dat in de besnijdenis 
van de messias ook aan de voorhuidigen besnijdenis is geschied, en suggereert dat 
‘in de messias gebroken is met de mannelijke dominantie’, lijkt de letterlijke besnij-
denis — en wat de christen–mannen in die tijden en eeuwen daarna ‘maar al te graag’ 
hoorden — geen rituele verplichting meer. Maar daarmee wordt ‘verdrongen, dat in 
het teken van de besnijdenis een kritiek op de fallocratie lag besloten’. En werd ook 
allengs vergeten dat ‘wanneer mannen uit de volkeren zich tot de messias wenden’ 
dat het teken van het einde van de fallocratie, van iedere manlijke machtswaan niet 
overbodig is geworden. Juist dan zou dit teken moeten (blijven) gelden, want nog 
steeds wordt ‘de manlijke macht van voorhuidigen aangetast — “in de messias”.’

Wat van de weeromstuit in de loop der eeuwen iedere keer verdrongen wordt, is 
het besef dat de besnijdenis behalve niet (zonder meer) de invoeging van manlijke 
kinderen in de patriarchale normaliteit bedoelt, waarvan seculiere of atheïstische 
en vermeend verlichte geesten steeds maar menen dat dat wel zo is, maar allereerst 
de ‘inlijving in “dit volk” (Leo Baeck)’5 betekent. De besnijdenis is daarmee wezen-
lijk onderdeel van de zelf–ïdentificering van joden, net zo goed als de besnijdenis 
onder moslims allereerst bedoeld is om hen af te bakenen van de niet–moslims en de 
jongens op te nemen in Het huis van de Islam.
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Bovenstaande behoefde ik niet voor Rinse zelf op te halen, maar wilde ik dat wel 
doen voor zijn vrienden/innen en mijzelf, want mijns inziens belangwekkend 

genoeg, ook juist vanwege de religie–kritische strekking ervan, gegeven het actuele 
publieke debat over wel of niet verbieden van besnijdenis van jongens.

1 Vlg. Frank Furedi echter zoù  antisemitisme of islamfobie niet de drijvende kracht achter de crimina-
lisering van de besnijdenis zijn; Spiked 02.07.2012, Ned. vert. in nrc 21.07.2012.
2 In: Opstand: Een sexe–politieke lezing van de bijbel, Wie oren heeft om te horen (ii), 1982
3 Hoewel algemeen als een verplichting opgevat, wordt het niet in de Koran vermeld, maar toch begrepen 
als onderdeel van de steeds te betrachten reinheid van lichaam (de rituele wassingen).
4 En wat K. Barth ook onderkende met waarom uitsluitend jongens besneden werden, omdat de ‘pasge-
boren mannelijke leden van het verbond de actieve dragers waren van de voortplanting’, aldus geciteerd 
door Rinse.
5 Geciteerd door Dick Boer in een persoonlijk schrijven.


