Jaarbrief van het Catharina Halkes Fonds,1
augustus 2009
Uit het bestuur
door Willy Jansen, voorzitter

In deze jaarbrief 2009 vindt u een verslag van de projecten die mede dankzij u als
trouwe donateur gesteund kunnen worden. Bovendien willen wij u graag op de hoogte
brengen van de laatste ontwikkelingen in het Catharina Halkes Fonds.
Na het trieste overlijden van onze gedreven en inspirerende voorzitter Kune
Biezeveld heeft Mathilde van Dijk deskundig als interim het voorzitterschap vervuld.
Daarvoor wil ik Mathilde hierbij hartelijk bedanken. Per 1 januari 2009 heb ik haar
opgevolgd als voorzitter. Ik ben hoogleraar aan het Institute for Gender Studies van de
Radboud Universiteit en al jaren actief betrokken bij onderzoek naar religie vanuit een
gender perspectief. Met name vergelijkingen en contactmomenten tussen Islam en
Christendom hebben mijn speciale belangstelling, bijvoorbeeld in mijn recente
onderzoek naar welke betekenis Maria voor moslimvrouwen heeft.
Dit jaar heeft de wereldwijde crisis vele fondsen geraakt. Dankzij het deskundig
beheer van onze penningmeester Charlotte van der Leest is de schade voor ons fonds
echter zeer beperkt gebleven. Wel heeft dit in het bestuur hernieuwd discussie
opgeroepen over de meest optimale verhouding tussen het vermogen en de uitkeringen.
We willen zoveel mogelijk projecten steunen, maar omdat dat vooral gebeurt uit de
opbrengst van het vermogen mag dat niet te veel slinken. Juist in deze economisch
verslechterende tijden blijft uw steun dus zeer gewenst om onze doelstelling waar te
kunnen blijven maken.
Na de vele feestelijkheden vorig jaar, met lustrumvieringen van het Catharina
Halkes Fonds, het tijdschrift Fier en de Nijmeegse leerstoel Feminisme en Christendom,
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Wij vragen vriendelijk uw aandacht voor de acceptgirokaart die met deze jaarbrief wordt
meegestuurd.

die nog eens de kracht bevestigden van de feministische theologie en religiestudies in
Nederland, is 2009 een wat rustiger jaar. Maar ook dit jaar blijven we bijzondere en
interessante projecten steunen met subsidies.
Met een hartelijke groet,
onder dank voor uw bijdrage aan het Fonds,
namens het bestuur,
Willy Jansen

Wij gedenken onze fijne en inspirerende
Kune E. Biezeveld
13 april 1948

7 september 2008

voorzitter van het Catharina Halkes Fonds van 2004-2008

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:
prof.dr. Willy Jansen, voorzitter
dr. Mathilde van Dijk, subsidiecommissie en organisatie lezing
dr. Heleen Zorgdrager, secretaris en subsidiecommissie
dr. Charlotte van der Leest, penningmeester.
drs. Ria klein Tank, public relations
drs. Sandra Veen, afgevaardigde IWFT Vrouwennetwerk Theologie
prof.dr. Catharina Halkes, erelid

Welkom aan Willy Jansen
Begin januari 2009 is prof.dr. Willy Jansen door het bestuur van het IWFT
Vrouwennetwerk Theologie benoemd tot voorzitter van het Catharina Halkes Fonds.
Willy Jansen is hoogleraar antropologie en directeur van het Instituut voor Gender
Studies aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Haar specialisme is de Arabische
wereld en haar huidige onderzoek richt zich op Mariadevotie bij moslims. Ze is op
diverse manieren betrokken bij de leerstoel Feminisme en Christendom in Nijmegen. In
voorjaar 2009 werd ze benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen. Wij zijn blij dat Willy deze taak op zich wil nemen en hopen op een
prettige en vruchtbare samenwerking.
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Financiën
door Charlotte van der Leest

Zoals u weet, was 2008 economisch gezien een turbulent jaar. Ook het Catharina
Halkes Fonds heeft de gevolgen hiervan ondervonden. Zo is in 2008 het eigen
vermogen gedaald van € 381.148,- naar € 321.112,-. De belangrijkste oorzaak hiervan
is de negatieve koersdaling van de effecten van het fonds – met andere woorden: de
effecten van het Catharina Halkes Fonds waren op 31 december 2008 veel minder
waard dan voorgaande jaren. Dit is vooral het geval met de obligaties die het fonds
heeft van een aantal banken. Zo heeft het fonds bijvoorbeeld voor € 25.000,- aan
obligaties van ‘Erste Finance’. Als we deze obligaties op 31 december van het
verslagjaar van de hand hadden gedaan, zouden deze slechts € 7.825,- hebben
opgeleverd. Echter, zolang het Catharina Halkes Fonds de lopende obligaties niet
verkoopt en er geen banken omvallen, krijgt het uiteindelijk gewoon de hoofdsom van de
obligaties terug, plus de periodieke coupon van de obligaties – de afgesproken rente
over de hoofdsom, die meestal jaarlijks wordt uitgekeerd.2 Indien het negatieve
koersresultaat van de effecten dan ook buiten beschouwing wordt gelaten, is het eigen
vermogen van het fonds licht gestegen met 1,5 %.
In 2008 ontving het Catharina Halkes Fonds € 16.507,- aan couponrente. Dit is ruim
€ 1.000,- minder dan de rente die het in 2007 heeft ontvangen. Hier staat echter
tegenover dat de bankrente met ruim € 1.500,- is gestegen ten opzichte van het
voorgaande jaar. Deze daling en stijging worden grotendeels verklaard door het feit dat
het fonds een aanzienlijk bedrag op verschillende deposito’s heeft staan en in het
verslagjaar geen nieuwe obligaties heeft aangekocht. De ontvangen donaties zijn in
2008 met een bedrag van € 12.009,- licht gestegen ten opzichte van 2007, waarin het
fonds € 11.870,- heeft ontvangen. In het verslagjaar is ruim € 23.000,- uitgekeerd aan
subsidies, waarvan een groot deel (€ 15.580,-) aan het IWFT Vrouwennetwerk
Theologie ten behoeve van de medewerkersplaats. Het overige bedrag is uitgekeerd
aan kleine projecten waarover Heleen Zorgdrager hieronder schrijft.
Rest mij nog u hartelijk te danken voor uw trouwe steun aan het Catharina Halkes
Fonds. Deze steun blijft noodzakelijk om het vermogen in stand te houden en ons
gezamenlijke doel, ‘het bevorderen van onderwijs en onderzoek op het gebied van
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Dit ligt uiteraard iets anders bij perpetuele leningen. In dat geval is een bepaald bedrag voor zeer lange tijd
uitgeleend tegen een afgesproken coupon.
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feminisme en theologie’ te realiseren. U kunt hiervoor de bij deze Jaarbrief gevoegde
acceptgiro gebruiken. Mocht u wijzigingen willen doorgeven, dan kunt u dit doen per
post (zie het adres onderaan deze Jaarbrief) of per mail: secretariaat@halkesfonds.nl.
Wij hopen ook in 2009 op uw steun te mogen rekenen!

Subsidiebeleid
door Heleen Zorgdrager, secretaris

Dankzij uw giften heeft het Catharina Halkes Fonds in 2008 weer financiële stimulansen
kunnen geven aan mooie projecten op het gebied van gender en religie. De steun voor
kleine projecten komt uit de “subsidiepot” die overblijft nadat we hebben voldaan aan de
jaarlijkse bijdrage aan het IWFT Vrouwennetwerk Theologie ten behoeve van de 0.2 fte
medewerkersplaats. Deze functie wordt nu al 22 jaar met niet aflatende inzet en
deskundigheid vervuld door Marian Papavoine, waarvoor we haar nogmaals danken!
In 2008 bedroeg de subsidiepot voor kleine projecten bijna € 8000,-.
We ontvingen in totaal 11 aanvragen, waarvan er 8 konden worden gehonoreerd. Zij
voldeden uitstekend, goed of in voldoende mate aan de doelstelling van het Catharina
Halkes Fonds, te weten het bevorderen van onderwijs en onderzoek op het terrein van
feminisme en theologie, c.q. van de relatie tussen gender en religie. Daarnaast hanteren
we voor beoordeling van projectaanvragen de criteria van haalbaarheid, overdraagbaarheid en uitstraling, vooral naar doelgroepen in Nederland. U kunt over de voorwaarden
voor subsidietoekenning lezen op de website www.halkesfonds.nl en daar is ook het
aanvraagformulier te downloaden.
Welke projecten vielen in 2008 in de prijzen? Een royale bijdrage uit de subsidiepot ging
naar het op te richten elektronische tijdschrift Religion and Gender, een initiatief van het
IWFT Vrouwennetwerk Theologie en de hoogleraren vrouwenstudies. Doel van het
tijdschrift is een medium te creëren waarin interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek
naar thema’s rond religie en gender samen kan komen, en onderzoeksters uit
Nederland een internationaal podium hebben voor hun publicaties. De bedoeling is dat
nog in 2009 het eerste nummer van dit online tijdschrift verschijnt.
We gaven steun aan een veldonderzoek naar de relatie van HIV/Aids, masculiniteit en
religie in Zambia. De jonge onderzoeker Adriaan van Klinken schrijft in deze Jaarbrief
over zijn bevindingen. Ook de theologe Nienke Pruiksma ontving steun voor een
veldonderzoek, in haar geval in de Celestial Church of Christ in Nigeria. Ze wil het leven
als migrant in een nieuwe context, te weten Amsterdam, en de invloed die de migratie
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heeft op de identiteit en het geloofsgoed van mensen in kaart brengen, met een scherp
oog voor de rollen van vrouwen en mannen. Almatine Leene ontving een subsidie voor
haar promotieonderzoek naar leidinggeven door mannen en vrouwen in de kerk, dat ze
deels uitvoert aan de universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika). Zij is lid van de
Gereformeerd Vrijgemaakte Kerken in Nederland, en wil een verdiepende theologische
bijdrage geven aan de discussie in haar kerk over het openstellen van het ambt voor
vrouwen. De bijbelwetenschapster Gwynned de Looijer ontving een kleine
tegemoetkoming voor haar Izebel-onderzoek dat moet leiden tot een promotie.
Steun ging naar het onderzoeksproject “religie en gender in traumaverwerking van
vrouwen en mannen in El Salvador”, van Sanne te Pas en Ana Deisy Garcia. Een relatie
zal worden gelegd met zingevingsprocessen vanuit het katholicisme. We gaven een
bijdrage aan het jubileumnummer van het tijdschrift FIER (juli 2008) waarin de
prijswinnende essays van de essaywedstrijd van het Catharina Halkes Fonds werden
gepubliceerd. Tenslotte ging er nog een kleine aanvullende subsidie naar het project
Werkboek Hagar/Sarah van Annego Hogebrink en Ellen Kok. Dit werkboek voor de
dialoog tussen joodse, christelijke en moslim vrouwen verschijnt digitaal. U kunt alvast
voorproeven: www.hagar-sarah.nl
Tenslotte zijn we als bestuur van het Catharina Halkes Fonds actief in gesprek met het
bestuur van het IWFT Vrouwennetwerk Theologie over steun aan een meerjarenproject.
Er ligt een plan voor een op te richten Research Centre “Religion, Gender, Culture” in
Nederland. Een dergelijk centrum, met een heel lichte structuur (!), bundelt het
bestaande onderzoek in genderstudies theologie en religiewetenschappen en maakt het
zichtbaar, kan fondsen genereren voor nieuw onderzoek, en verankert vrouwenstudies
in de theologische en religieuze wereld. Wij broeden verder op plannen om met behulp
van het Fonds de invloed van vrouwenstudies in academie, samenleving, kerk en
cultuur te vergroten en houden u vanzelfsprekend op de hoogte. Uw suggesties en
ideeën hieromtrent zijn meer dan welkom!

Stichting Catharina Halkes Fonds, INGbank nr. 202462, Den Haag
Secretariaat: dr. H.E. Zorgdrager, Het Bosje 16, 3921 EJ
secretariaat@halkesfonds.nl; website: www.halkesfonds.nl
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Elst

(Utr.);

Subsidie

Mannenbesnijdenis en de transformatie van masculiniteit in Afrika

Met de steun van onder andere het Catharina Halkes Fonds verbleef ik
in het najaar van 2008 in Zambia. Daar heb ik onderzoek verricht in het
kader van mijn promotieproject Religion, Masculinities and HIV&AIDS.
Hoe stellen kerken in de context van HIV&AIDS thema’s rond man-zijn
aan de orde en (her)definiëren ze masculiniteit?
In Lusaka heb ik in twee kerkgemeenschappen case studies verricht:
de rooms-katholieke Regiment Parish, en de pinksterkerk Northmead
Assembly of God. Twee heel verschillende kerken, qua liturgie, manier
van kerk-zijn, theologie, sociaal-economische achtergrond van de
leden, enzovoort. Maar ook een aantal opvallende overeenkomsten:
beide kerken zijn actief betrokken bij de respons op HIV&AIDS, ze
besteden veel aandacht aan thema’s rond huwelijk en gezin, en ze
bezitten allebei een actieve mannengroep waar onderwerpen als
relaties, huwelijk, vaderschap, HIV&AIDS, en seksualiteit meer of
minder expliciet aan de orde komen. Deze mannengroepen waren een
interessant object voor mijn onderzoek, maar ik heb binnen beide
kerken ook gekeken naar andere bijeenkomsten, zoals huwelijkscursussen, jongerenbijeenkomsten en kerkdiensten.
Al snel ontdekte ik dat zeker de pinksterkerk actief bezig is met wat je
zou kunnen noemen de transformatie van masculiniteit. Een voorbeeld
daarvan is de prekenserie Fatherhood in the 21st Century die afgelopen zomer werd gehouden en die ook op de Zambiase TV wordt uitgezonden. In maar liefst zeven lange preken gaat de bisschop van de
kerk uitgebreid in op wat er allemaal mis is met mannen in het gezin, in
de kerk en in de samenleving, om vervolgens een visie op Biblical
Manhood te ontvouwen. Opvallend daarbij is de enorme nadruk op
seksuele moraal in de kerk: volgens de bisschop is dat een HIV&AIDS
preventiestrategie. Tijdens een jeugdbijeenkomst werd de noodzaak
van seksuele reinheid een keer uitgedrukt met het beeld van mannenbesnijdenis: ‘What we need is a generation of circumcised men!‘ Een
boeiend beeld: pentecostal masculiniteit propagandeert een vorm van
besneden man-zijn, een manier van man-zijn die niet bepaald wordt door seksualiteit maar door de
onthouding of beheersing daarvan.
In de katholieke parochie was er een minder expliciet discours over mannelijkheid, maar ook daar werd
gewerkt aan het transformeren van masculiniteit. Bijvoorbeeld in de mannengroep St Joachim. Die naam
is met zorg gekozen: Joachim wordt gepresenteerd als de belichaming van de ideale katholieke man. Hij
bleef zijn vrouw trouw, zelfs toen ze kinderloos dreigden te blijven, en leidde een vroom leven van gebed
– en als uiteindelijk het huwelijk alsnog gezegend wordt met een kind vervult hij met toewijding zijn rol als
vader en gezinshoofd.
De vraag is natuurlijk in hoeverre mannen binnen de kerk boodschap hebben aan de gepromote manier
van man-zijn. Heeft het effect, werkt het door? Uit interviews met jonge en oudere mannen blijkt dat er in
beide kerken zeker een voorhoede van mannen is die proberen man-zijn vorm te geven zoals de kerk dat
vraagt. Tegelijk zeggen ze ook dat ze op zijn tijd hun zwakheden hebben. Zoals een jongeman tegen me
zei: ‘I am a secondary virgin’. Vrouwen in beide kerken zien graag dat hun mannen zich het christelijk
man-zijn aanmeten: het levert hen immers een echtgenoot op die een verantwoordelijke man en vader is,
het beschermt tegen alcoholgebruik en huiselijk geweld, en het werkt positief voor de financiële huishouding van het gezin. Hoewel gender relaties binnen de kerken zeker patriarchaal worden ingevuld – de
man als hoofd van het gezin! – wordt er tegelijkertijd nadruk gelegd op de gelijkwaardigheid van vrouwen.
De voorlopige conclusie lijkt te zijn dat kerken een manier van man-zijn promoten die weliswaar
patriarchaal is, maar die positief uitwerkt in de context van HIV&AIDS. In mijn proefschrift ga ik nader in
op wat dit betekent voor het debat over gender, masculiniteit en religie in Afrika, waarbij ik in gesprek ga
met een aantal Afrikaanse theologen hierover. Dit bericht wordt dus vervolgd…
Adriaan van Klinken
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Subsidie – Leidinggeven door mannen en vrouwen in de kerken
In veel kerken worden vrouwen toegelaten tot de ambten. Toch zijn er
kerken waar dit nog niet gebeurd. Ik ben lid van de Gereformeerd
Vrijgemaakte Kerken en ook daar worden vrouwen niet toegelaten tot
de ambten. Daarom leek het mij goed om, door middel van mijn
proefschrift, een bijdrage te leveren aan deze discussie. Daar ben ik op
dit moment mee bezig, aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid
Afrika.
In mijn proefschrift doe ik onderzoek naar een relationeel verstaan van
de Drie-eenheid als raamwerk voor mannen en vrouwen in de ambten..
De sleutel is de imago Trinitatis, welke de mogelijkheid geeft om
Godsleer, Antropologie en Ecclesiologie te verbinden. Het lijken grote
stappen, maar het denken over de Drie-eenheid en gender hebben
meer met elkaar te maken dan je op het eerste gezicht denkt. Niet
alleen wat taal betreft. Een relationeel verstaan van de Drie-eenheid
geeft meer ruimte voor mannen en vrouwen in de ambten, omdat zij
alleen Gods beeld vertegenwoordigen als zij samenwerken. God roept
hen beiden, in Christus wordt de gebroken relatie tussen mannen en
vrouwen herstelt en de heilige Geest geeft gaven ongeacht gender.
Veel aspecten zijn niet nieuw en te vinden in feministische literatuur. Wat wel nieuw is zijn de
verbindingen tussen de bovengenoemde aspecten en de uitwerking voor de ambten. Via de
systematische weg hoop ik zo een nieuwe ingang te vinden voor de gesprekken in de kerken waar
vrouwen niet worden toegelaten. De synode van mijn kerken heeft mij benoemd in het deputaatschap
m/v in de kerk en daarin kan ik mijn onderzoek nu al praktisch maken. Eind volgend jaar hoop ik het
onderzoek af te ronden.
Zonder hulp van het Catharina Halkes fonds, zou het voor mij niet mogelijk zijn om dit onderzoek te
doen en een verschil te maken. Maar daarnaast voel ik mij ondersteund door het werk van Catharina
Halkes en vele andere vrouwen die deel uitmaken van feministische netwerken. Ik dank daarom het
fonds van harte daarvoor.
Almatine Leene

Halkeslezing 2008
door Mathilde van Dijk

Mathilde van Dijk biedt Tine Halkes een boeket aan
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Op 4 oktober 2008 organiseerden we een zeer bijzondere editie van de tweejaarlijkse
Halkeslezing, ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van ons fonds. Het
onderwerp, ‘Onze Lieve Cybervrouwe: gender, religie en internet’, past bij onze
toekomstgerichte koers. We werken immers aan de voortgaande ontwikkeling van
onderzoek en onderwijs op het gebied van gender en religie.
Spreeksters waren communicatiewetenschapster Linda Duits en theologe en
literatuurwetenschapster Inez van der Spek. Er waren 34 deelneemsters, die zich bijna
allemaal via internet hadden opgegeven. We waren heel blij dat ook de naamgeefster
van ons fonds, Catharina Halkes, de lezing kon bijwonen. Dit ging wel met de nodige
hindernissen gepaard wegens een kapotte auto, zodat ze uiteindelijk met de
kraanwagen van de ANWB weer huiswaarts is gekeerd. De trein was op die dag ook
niet alles: er was een storing in pinautomaten van de NS, waardoor een spreekster en
een aantal deelneemsters pas op het laatste moment binnen kwamen rennen.
Zoals veel het afgelopen jaar, was de bijeenkomst niet helemaal vreugdevol. We
begonnen met een korte herdenking van onze voorzitter Kune Biezeveld, door
secretaris Heleen Zorgdrager. Daarna was het woord aan de spreeksters.
Linda Duits richtte zich op internet en religie in de populaire cultuur, met een
spectaculaire en soms behoorlijk griezelige powerpoint. Mij zijn de filmpjes van GodTube het meest bijgebleven: ouderwetse donderpreken met bewegende beelden!
Inez van der Spek onderzocht het gebruik van internet door jongeren en door gelovigen
en religieuze groeperingen in de diaspora. Voor beide groepen biedt internet kennis
over hun religieuze achtergrond, bijvoorbeeld door een virtuele pilgrimage te maken
naar belangrijke plaatsen zoals Jeruzalem of Lourdes. Bovendien biedt het medium de
mogelijkheid met gelijkgestemden van gedachten te wisselen. Religieuze sites bieden
vooral mogelijkheden tot het virtueel deelnemen aan religieuze activiteiten. Veel verder
gaat het meestal niet: in tegenstelling tot wat de eerste cyberdeskundigen verwachtten,
heeft het internet zelf geen religieus karakter gekregen. Zij hadden hoge verwachtingen
van het bevrijdend karakter van het medium, door de mogelijkheid het eigen lichaam te
overstijgen en naar eigen inzicht religieuze utopieën te ontwikkelen. Dit gebeurt maar
mondjesmaat.
Desondanks constateren beide spreeksters dat internet kan bijdragen aan emancipatie,
afhankelijk van het gebuik dat ervan gemaakt wordt. Het is laagdrempelig en maakt het
mensen mogelijk vrijelijk over hun geloof of ongeloof te publiceren, buiten het verband
van de georganiseerde religies. In dit verband is het opmerkelijk dat de meeste
beheerders van religieuze sites vrouwen zijn. Enkele van die beheersters bleken zich in
het publiek te bevinden, wat de discussie extra levendig maakte.
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Vanuit het IWFT Vrouwennetwerk Theologie
door Sandra Veen

Wisselingen in het bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei 2008 heeft het IWFT Vrouwennetwerk
Theologie afscheid genomen van voorzitter Angela Berlis. Gé Speelman werd gekozen
tot nieuwe voorzitter. Gé Speelman is theoloog en godsdienstwetenschapper en werkt
aan de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen.
Ook namen we afscheid van bestuurslid Annika den Dikken. Anne-Mareike Wetter,
onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit te Utrecht, heeft in 2008 in
het IWFT-bestuur meegewerkt en is in de ALV van 2009 benoemd als lid.
Coalities en netwerken
Werken aan netwerken en coalities is een van de prioriteiten van het IWFT
Vrouwennetwerk Theologie. IWFT-leden weten elkaar onderling goed te vinden voor
samenwerking en uitwisseling. Marian Papavoine, de gewaardeerde webspin van het
netwerk, zorgt voor een uitstekende informatievoorziening. In het duitstalige tijdschrift
Schlangenbrut (voor feministische en religieus geïnteresseerde vrouwen) stond in
november een interview met Marian over haar functie binnen het Vrouwennetwerk
Theologie – zij heeft een unieke positie!
Zowel in 2008 als in 2009 vond in het voorjaar een coalitiebijeenkomst plaats, een
ontmoeting tussen bestuursleden van de Oecumenische Vrouwen Synode, de
Werkplaats voor Feminisme en Levensbeschouwing, de Unie NKV, de Catharinadag en
het IWFT. Tijdens de bijeenkomsten brengen we elkaar op de hoogte van wat er binnen
de diverse groepen leeft en kijken we waar samenwerking mogelijk en wenselijk is. Een
substantieel deel van de middag wordt besteed aan een inhoudelijk thema om onszelf
en elkaar ook geestelijk te voeden. In 2008 spraken we over ons erfgoed (wat is het
beste dat we als organisatie gedaan hebben) en wat willen we daarmee in de toekomst
doen. Dit jaar hebben we ons gebogen over genderspecifiek lezen en communiceren.
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Op initiatief van het IWFT vond op 26 mei 2009 een Diner Pensant plaats. Dit was een
ontmoeting tussen vrouwen uit de joodse, christelijke en islamitische tradities. Het
gezelschap was bewust klein gehouden. Aan wisselende tafels en aan de hand van een
aantal startvragen maakten totaal 14 vrouwen nader kennis met elkaar onder het genot
van een heerlijke maaltijd.
Als scherven spreken
Met het overlijden van oud-voorzitter Kune Biezeveld verloor het IWFT een betrokken,
hartelijk en wijs lid. Aansluitend aan de ledenvergadering op 31 mei 2009 hebben wij
een studiemiddag gewijd aan Kune’s boek Als scherven spreken. Over God in het leven
van alledag. De belangstelling was groot, in de zaal van het Graalhuis in Utrecht pasten
precies voldoende stoelen. Vier spreeksters maakten ons deelgenoot van hun lezing
van het boek: Magda Misset-van de Weg besteedde aandacht aan de vraag wat Kune’s
omgang met de bronnen kan betekenen voor vrouwen, Akke van der Kooi en Maaike de
Haardt lazen het boek met het oog op de ruimte die het boek schept voor de
geloofstradities waarin vrouwen zich bewegen en Berthe van Soest sprak over de
mogelijkheden die dit boek vrouwen biedt om hun eigen geleefde geloof vorm te geven.
Onder leiding van Elly Bakker lieten de deelnemers op muzikale wijze hun eigen stem
horen. De teksten van de inleidingen zijn te vinden op de website: www.iwft.nl.
Aan de toekomst werken
Het IWFT Vrouwennetwerk Theologie is ooit ontstaan als landelijk netwerk vanuit
werkgroepen feministische theologie aan de universiteiten. Sinds de oprichting in de
jaren ’70 is er uiteraard veel veranderd. Inhoudelijk veranderde het werkterrein van
feministische theologie via vrouwenstudies theologie in de studie van gender en religie.
De organisatie van de universiteiten is gewijzigd en geoormerkte plaatsen voor
Vrouwenstudies zijn er nauwelijks meer, er is eerder sprake van themagerichte en
projectmatige financiering van onderzoek. Het IWFT bezint zich op deze ontwikkelingen
en op de mogelijkheden om onderzoek naar Gender en Religie ook in de toekomst te
waarborgen. Een van de mogelijkheden is het oprichten van een landelijk
onderzoeksinstituut, het Research Centre Religion, Gender and Culture. Het is de
bedoeling dat dit onderzoeksinstituut een erkende en volwaardige geprekspartner wordt
voor wetenschappelijke organisaties als NWO en de KNAW. In januari hebben de
besturen van het IWFT en het Catharina Halkes Fonds samen vergaderd over de
mogelijkheden, de vormgeving en de financiering van dit Research Centre.

Stichting Catharina Halkes Fonds, INGbank nr. 202462, Den Haag
Secretariaat: dr. H.E. Zorgdrager, Het Bosje 16, 3921 EJ
secretariaat@halkesfonds.nl; website: www.halkesfonds.nl
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