8 maart
Studiemiddag
vrouwenstudies Theologie
Spirituele Heldinnen

‘Iedere meid heeft een heldin nodig’ staat op de flap van The book of
heroines, een voorbeeldvrouw om zich aan te spiegelen of zich mee
te identificeren. Een heldin als Hermelien of Lara Croft bijvoorbeeld;
een strijdster als Aletta Jacobs of Malala Yousafzai; als Jeanne d’Arc of
Moeder Theresa, Jacoba van Tongeren, of … vult u zelf uw heldin of
voorbeeldvrouw maar in.
Allemaal heldinnen – strijdbaar, gedreven, vechters.
Een held, maar dan anders.
Hoe anders? En wat heeft spiritualiteit ermee te maken?
Die vraag staat centraal in deze studiemiddag ter gelegenheid van
Internationale Vrouwendag. Op zoek naar ‘de heldin’ of de vrouwelijke
held zoeken de spreeksters antwoorden zoeken op vragen als
•
Hoe de opkomst van de vrouwelijke held te verklaren?
•
Is er zoiets als specifiek vrouwelijk heldendom?
•
Wat houdt dat dan in?
•
Wat is het verband tussen vrouwelijk heldendom, religie en
spiritualiteit, en
•
Op welke manier zijn heldinnen een inspiratie voor vrouwen en
mannen vandaag de dag.
Heel verschillende heldinnen zullen daarbij de revue passeren: van
historische heldinnen als Jeanne d’Arc en Sint Agnes tot heldinnen uit
actiefilms als Alien of Star Wars; van Aloy uit de game Horizon Zero
Dawn tot vrouwelijke soldaten van de UN vredesmacht en de eerste
politieagente in Nederland.
Spreeksters:
Mathilde van Dijk, Katja van der Kamp, Friederike Kies
Marian Geurtsen, Tsila Rädecker
Kosten 20 euro (gratis toegang voor studenten)
Aanmelden via: https://www.pthu.nl/actueel/agenda/!/5866/
studiemiddag-vrouwenstudies-theologie-spirituele-heldinnen

Protestantse Theologische Universiteit
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Mathilde van Dijk
Kunnen vrouwen helden zijn?
Het korte antwoord op deze
vraag is neen. Het concept
‘held’ is immers nogal militair
en dus mannelijk ingevuld.
Daarom konden vrouwen
geen held zijn. Hoogstens
waren ze op een andere
manier heldhaftig, bijvoorbeeld
door gewonde militairen te
verzorgen. Dit plaatje is aan het
veranderen. In de hedendaagse
populaire cultuur neemt het
aantal vrouwelijke strijdsters
toe: Lara Croft, Brienne of
Tarth, Star Wars- prinsessen en
vele anderen. In deze lezing
wordt onderzocht wat de
oorzaak van dit verschijnsel is
en in hoeverre deze vrouwelijke
helden een nieuw perspectief
geven op heldendom.

Katja van der Kamp
Aloy: representatie van de
vrouw binnen de gaming
gemeenschap

Frederieke Kies
Madonna en Liberiaanse
vrouwen. Hebben ze iets
gemeen?

Marian Geurtsen
Van slachtoffer naar heldin:
Agatha’s tegendraadse
heldendom

Aloy, het vrouwelijk
hoofdkarakter van de game
Horizon Zero Dawn, is
een compleet nieuw type
karakter binnen de gaming
gemeenschap. In tegenstelling
tot eerdere vrouwelijke
karakters, zoals Lara Croft van
Tomb Raider en Samus Aran
van Metroid, functioneert Aloy
niet primair als sekssymbool
voor mannen, maar geeft
zij vrouwen een herkenbaar
gezicht en positie binnen een
nog steeds door mannen
gedomineerde gemeenschap.
Dit is een reflectie van de
huidige (her-opkomende)
stroming van het feminisme
binnen de Westerse cultuur.

Wat hebben West Afrikaanse
vrouwen en Madonna
gemeen? Beiden lijken meer
schillen dan overeenkomsten te
heben. En toch.
Zowel Madonna als Liberiaanse
vrouwen hebben ervaring
met veranderen identiteiten.
Madonna – de queen of popheeft verschillende identiteiten
en cllchés gereproduceerd
in haar muziek-video’s.
Liberiaanse vrouwen hebben
ook een identiteitsverandering
ondergaan, omdat zij
gedurende de Liberiaanse
burgeroorlog constant hebben
gevochten voor mee vrouwen
emancipatie.

In de eerste eeuwen van het
chistendom was #metoo niet
minder actueel dan nu. Veel
verhalen van heilige vrouwen
staan bol van de seksuele
intimidatie, stalkende ex-en,
loverboys en machtsmisbruik.
Agnes, Agatha, Lucia, Barbara:
het zijn maar vier voorbeelden
van vrouwen die zich moesten
verweren tegen een machtige
man en het systeem dat hun
seksuele intimidatie mogelijk
maakte. De vrouwen staan
bekend als martelaressen: ze
worden vermoord onwille van
hun maagdelijkheid. Zijn ze
daarmee niet eerder slachtoffer
dan heldin? Of kun je
slachtoffers zien als heldinnen?
Laten ze een andere vorm
van heldinnendom zien? Zijn
vrouwelijke helden anders
dan mannelijke helden?
Wat zegt dat over ons
beeld van heldendom en
slachtofferschap? Zo zetten
zij ons denken over zowel
slachtofferschap als heldendom
op zijn kop.

Aanmelden via
https://www.pthu.nl/actueel/agenda/!/5866/studiemiddagvrouwenstudies-theologie-spirituele-heldinnen

Tsila Rädecker
Dina Sanson, eerste
politievrouw in Nederland.
Heldin uit overtuiging of
toeval?
‘Kleintjes altijd in bed, tegen
elkaar aan in kleine wiegjes,
drijfnat en ondervoed’
schrijft Dina Sanson (18691929) aan het Rotterdamse
gemeentebestuur in
1912. Haar werk staat
aan de basis van de
hedendaagse jeugdzorg,
kinderopvangwetgeving, zorg
aan alleenstaande moeders
en de Jeugd- en Zedenpolitie.
Daarmee drukte zij een stempel
op de geschiedenis.
Dina Sanson was de eerste
vrouw bij de politie met
opsporingsbevoegdheid en
loon. Waarom is juist Dina de
eerste politievrouw geworden
en wat dreef haar ertoe om
zich voor vrouwen en kinderen
in te zitten? Wat waren haar
overtuigingen en hoe zien
we die terug in haar werk?
Kunnen we Dina beschouwen
als een echte feministische
heldin of is zij gewoon een
vrouw die op het juiste
moment op de juiste plek
aanwezig was? Kortom, is Dina
een heldin uit overtuiging of
toeval?

