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Inleiding
De Oecumenische Vrouwensynode heeft in 2012 een onderzoek gehouden naar haar
achterban. Enerzijds bleek daaruit een sterke vergrijzing. Anderzijds kwam naar voren dat er
toch ook enige verjonging gaande is. Dat riep de vraag op waar jonge vrouwen behoefte aan
hebben als het gaat om emancipatie in kerkelijk / religieus opzicht. Spelen de thema’s waar
eind twintigste eeuw vrouwen rond samen kwamen nog? Het gaat om thema’s als macht,
positie in de kerk, grensvlak kerk en samenleving, homoseksualiteit en kerk, vrouw‐man,
zwart‐wit, rijk‐arm en andere hiërarchische patronen. Veel ervan heeft nog niets aan
actualiteit ingeboet. Maar komt het onder jonge vrouwen ook ter sprake en – minstens zo
belangrijk – welke thema’s liggen hen na aan het hart? Om dat te onderzoeken, vond op 1
juni 2013 een expertmeeting met tien jonge vrouwen plaats. Verder waren er twee
bestuursleden van de Vrouwensynode aanwezig en Maaike de Haardt als gast.
De term expertmeeting was gekozen om aan dat te geven dat de vrouwen in de eerste plaats
werden uitgenodigd vanwege hun expertise: wat houdt hen bezig op gebied van geloof en
samenleving en hoe speelt hun vrouw‐zijn daarin een rol? Met het resultaat van de
bijeenkomst kan de Vrouwensynode zien of ze als netwerkorganisatie van betekenis kan zijn
voor jonge vrouwen die bezig zijn met religie en spiritualiteit.
Dit verslag bestaat uit een impressie van de bijeenkomst, een evaluatie en de financiële
verantwoording.

Jong, vrouw en geïnteresseerd in gender en spiritualiteit
Voor deze impressie is gebruik gemaakt van verslagen van de expertmeeting die verschenen
zijn in de Nieuwsbrief van de Oecumenische Vrouwensynode van de hand van Dore van
Montfoort (deelneemster) en Wil Fransen (bestuurslid)
Is er behoefte aan discussie over gender en spiritualiteit onder jonge vrouwen? Zaterdag 1
juni kwamen jonge vrouwen bij elkaar om dit vraagstuk eens nader te onderzoeken. Sinds de
oprichting van de Vrouwensynode is er veel veranderd in de positie van de vrouw en in onze
maatschappij als geheel. Hoe meer technologische hoogstandjes we verzinnen om onze
taken te versnellen, hoe minder tijd we lijken over te houden voor onszelf. Laat staan dat we
nog de rust en de ruimte hebben om ons te richten tot God.
Met het internettijdperk is dit gebrek aan rust alleen nog maar erger geworden. Op
Facebook worden we voor allerlei ‘events’ uitgenodigd. Overal is wel wat te doen. We zijn
allemaal consument geworden en we vullen onze vrije tijd met het product dat ons het
meeste plezier geeft. De kerk vergrijst en terwijl ouderen workshops bijwonen over
duurzaamheid, liggen de jongeren liever in bed met hun laptop en de dertigers hebben het
te druk met hun werk en hun jonge kinderen.
Maar niet iedereen. Deze bijeenkomst laat dat zien. Om de tafel zitten tien jonge vrouwen
die geïnteresseerd zijn in vrouwenstudies. Maar voor die tien zijn er nog twintig anderen
met interesse die toch niet zijn gekomen. Want, kunnen we gesprekken niet net zo goed via
internet organiseren? Wat is de toegevoegde waarde van een bijeenkomst zoals deze? Eén is
nog leuk, maar fysiek aanwezig zijn is vermoeiend en tijd is schaars.
Voor welke onderwerpen lopen twintigers en dertigers warm? Er vliegen veel ideeën over
tafel. Beeldvorming en verbinding in het digitale tijdperk, economische alternatieven op
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basis van gemeenschap, en ambitie en onzekerheid onder werkende vrouwen worden
genoemd. Er is dus blijkbaar wel behoefte aan gesprek. Sommigen hebben behoefte aan
meer activiteiten via sociale netwerken (een Tweet Up bijvoorbeeld) terwijl anderen juist
hameren op het belang van het bieden van een alternatief. Niet meewaaien op de winden
van de dag. Sommigen willen graag dat er meer beroep wordt gedaan op de expertise van de
leden terwijl anderen aangeven eerder op grote namen af te komen.
In de wereld van religie en gender is Maaike de Haardt, hoogleraar religie en gender, zo’n
grote naam. Ze is uitgenodigd omdat ze in haar recente boek Raam op het zuiden een thema
aansnijdt dat inderdaad deze groep jonge vrouwen blijkt aan te spreken: ’spiritualitieit/‐
tijd’. Tijd kan lineaire ofwel kloktijd zijn, maar ook cyclische tijd. Kloktijd is door
ontwikkelingen in de maatschappij tot stand gekomen. Cyclische tijd drijft op de seizoenen,
of op levensmomenten. Wat doet tijd met ons of wat doen wij met tijd? Staan we nog stil in
verwondering of hollen we met de tijd mee? Is er een goddelijke aanwezigheid in tijd en
ruimte? Hoe staan we in het leven en hoe gaan we om met tijd en spiritualiteit? Waar liggen
de prioriteiten in onze dagelijkse bezigheden? Vragen die aan de orde komen in het gesprek
en waarover tijdens de lunch doorgepraat wordt. Met het onderwerp is kennelijk de goede
toon getroffen.
Op de vraag of er behoefte is aan een vervolg op dit gesprek wordt positief gereageerd.
Hoe? Enerzijds is duidelijk geworden dat het onmogelijk is om over twintigers en dertigers in
het algemeen te praten. Anderzijds is oog hebben voor diversiteit en ieders eigenheid een
van de sterke punten van de Vrouwensynode, zonder dat relationaliteit, verbondenheid en
wederkerigheid uit het oog verloren wordt. Vandaag is vooral gebleken dat hoe je je
uitdrukt, welke toon je weet te treffen, dat daar van zal afhangen wie er meepraat en mee
wil praten. Een mooie uitdaging voor het bestuur van de Vrouwensynode.

Evaluatie
Algemeen
Zie de laatste alinea van de impressie van de bijeenkomst.
Organisatie
De organisatie van de Expertmeeting berustte bij 2 bestuursleden van de Vrouwensynode.
De opzet om de jonge vrouwen centraal te stellen en niet primair de Vrouwensynode
slaagde mede door de bewuste keuze om op de dag zelf ook niet met meer bestuursleden
aanwezig te zijn.
De opzet van de dag was eenvoudig maar effectief.
Deelnemers
Vijfendertig jonge vrouwen werden uitgenodigd. Dertien daarvan gaven meteen aan die dag
niet te kunnen komen, maar graag op de hoogte gehouden te willen worden. Zestien gaven
zich op, waarvan er zes op het laatste moment toch niet konden komen.
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Continuïteit
Het bestuur van de Vrouwensynode heeft besloten voor de eerstvolgende synodedag in te
zetten op deelname van jonge vrouwen door een van hen, Inger van Nes, in te huren. Zij
heeft ervaring met het organiseren van bijeenkomsten voor een publiek van jong(er) en
oud(er). Zij zal vooral letten op de tone of voice, adviseren over de inhoud van het
programma en publiciteit via social media verzorgen. De Vrouwensynode investeert hiervoor
financieel zelf een bedrag en zal voor die dag extra subsidies werven om dit mogelijk te
maken.
Financiën
De uitgaven voor de expertmeeting waren lager dan begroot. De accommodatie werd gratis
ter beschikking gesteld. Lunch en koffie en thee werden door de bestuursleden zelf geregeld.
Er hoefde geen beamer gehuurd te worden. Slechts vier deelneemsters maakten gebruik van
de mogelijkheid om hun reiskosten te declareren. Aan de Stichting Woudschoten wordt
conform de subsidieaanvraag gevraagd te voorzien in tweederde van het totale bedrag.
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