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1. Inleiding 
 

1.1. aanleiding en vraagstelling 

 

Doel van de enquête1 was om meer zicht te krijgen op de achterban, te beginnen bij de 

deelnemers aan de Synode 2012. Het bestuur wilde graag een beter beeld krijgen van de 

huidige achterban van de Vrouwensynode, zowel van de individuele vrouwen als van 

groepen en organisaties, als van de aard en mate van betrokkenheid.  

Het landschap van zowel de vrouwenbeweging als van geloof en kerk is immers de 

afgelopen decennia sterk veranderd. Veel vrouw-en-geloofgroepen, organisaties en media 

zijn opgeheven. Zoals in het beleidsplan 2011-2013 staat:  ‘De vrouw-en-geloofbeweging is 

dus meer divers en minder georganiseerd dan bij de oprichting van de OVS in 1987, maar er 

is nog steeds behoefte aan binding.  De strijd om meer zeggenschap binnen de kerken is geen 

bindend element meer. Er zijn minder gedeelde waarden. Tegelijk zijn er ook geen heftige 

onderlinge controverses meer. (…) De groep als geheel aanspreken is dus moeilijker 

geworden. Anderzijds is er (…) wel behoefte aan gezamenlijkheid, getuige bijvoorbeeld de 

opkomst bij de laatste synodedagen. (…) Er zijn nog op allerlei plaatsen vrouw-en-

geloofgroepen, die niet allemaal contact hebben met de OVS.’  

Daarom heb ik van het bestuur opdracht gekregen onderzoek te doen naar de achterban. 

Enig voorbereidend werk was al verricht door Eva Kersbergen. Op grond daarvan had het 

bestuur besloten zich niet op het verleden te richten, maar op de huidige situatie en de 

mogelijkheden voor de toekomst. De onderzoeksvraag werd voorlopig als volgt 

geformuleerd: “Welke mensen/ organisaties zijn nu betrokken bij de OVS? Welke mensen/ 

organisatie zullen eventueel geïnteresseerd raken in en betrokken willen zijn bij de OVS?”  

In de aanloopfase heb ik advies gevraagd aan Anne-Claire Mulder (PThU) en Alma Lanser – 

van der Velde (VU). Van Anne-Claire Mulder kwam het idee om alle deelneemsters van de 

komende synode een vragenlijst te geven en ze die voor vertrek te laten inleveren. Zij stelde 

ook voor: Vraag ze of ze betrokken zijn bij een vrouw-en-geloofgroep, wat die doet en of ze 

andere groepen kennen. Alma Lanser merkte op dat de Vrouwensynode als organisatie 

succesrijk is – met een beleidsplan en goed bezochte dagen - en dat het bestuur al veel weet 

van haar achterban, dat het dus de vraag is wat onderzoek voor nieuws op zou kunnen 

leveren. Ze waarschuwde bovendien dat onderzoek heel arbeidsintensief is. Zij zette me op 

het spoor van het toetsen van de kennis van het bestuur van de achterban: klopt het dat de 

achterban heel breed is, van kerkbetrokken christelijk tot post-christelijk, meer protestant 

dan RK en op leeftijd? En hoe zijn de verhoudingen?  

Ik heb vragen opgesteld verdeeld over drie pagina’s met elk een eigen thema:  

1. betrokkenheid bij groepen of organisaties op het gebied van vrouw en geloof,  

2. betrokkenheid bij de Oecumenische Vrouwensynode,  

3. persoonlijke gegevens.  

 

1.2. opzet en uitvoering 

 

De definitieve vragenlijst is voorafgegaan door een proefenquête die door drie vrouwen 

beantwoord is. Die drie varieerden in leeftijd, kerkelijke achtergrond en betrokkenheid bij de 

Vrouwensynode. Hen is gevraagd of ze bij het invullen problemen tegenkwamen, of ze hun 

                                                             
1
 De woorden enquête en vragenlijst gebruik ik door elkaar. 
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mening goed kwijt konden en of ze iets gemist hadden. Naar aanleiding van hun 

antwoorden is de vragenlijst iets bijgesteld. 

Op de 6e Vrouwensynode op 25 en 26 maart 2012 zijn de formulieren uitgedeeld onder de 

128 deelnemers, inclusief inleiders, workshopleiders en voorbereiders. Er zijn 75 ingevulde 

vragenlijsten ingeleverd. Een respons van 59%. Sommigen hadden maar enkele vragen 

beantwoord, enkelen hadden zelfs de hele achterkant volgeschreven. Hoewel niet bedoeld 

als evaluatieformulier van de Synode 2012, hebben velen de enquête wel hiervoor gebruikt, 

met name bij de beantwoording van de open vragen 5, 6 en 8.  

De antwoorden zijn ondergebracht in een Excelbestand, in eerste instantie geanonimiseerd 

per persoon (respondenten 1 t/m 75), in tweede instantie thematisch (groepen, redenen voor 

deelname/betrokkenheid, beoordeling Vrouwensynode, publiciteit). De gegevens zijn zo veel 

mogelijk verwerkt in grafieken ter wille van de overzichtelijkheid. 

 

1.3. respons en representativiteit 

 

Is de enquête-uitslag representatief voor de deelnemers? Enkelen gaven bij de open vragen 

aan het enquêteformulier ingewikkeld of erg uitgebreid te vinden, wat een van de redenen 

zou kunnen zijn voor de non-respons van 41 %. Een andere reden kan zijn dat men het zag 

als evaluatieformulier dat pas achteraf ingevuld kon worden, wat er vervolgens bij 

sommigen niet meer van kwam. De workshopleidsters van een andere dan christelijke 

levensbeschouwing hebben de enquête waarschijnlijk niet ingevuld, getuige de antwoorden 

bij vraag 7.  

Op de vraag ‘Mogen we contact met je opnemen voor een gesprek? (Met een aantal mensen 

willen we graag een gesprek voeren om dieper in te gaan op de vragen.)’ antwoordde 39 

mensen met ja. Zij noteerden hun naam en adres en kunnen benaderd worden voor een 

eventueel vervolgonderzoek.2 

 

1.4. opzet van het onderzoeksverslag 

 

Dit verslag heeft een iets andere volgorde dan de vragenlijst. Het begint met de vragen van 

de laatste pagina, de persoonlijke gegevens. Dan volgt de betrokkenheid bij groepen en 

organisaties op het gebied van vrouw en geloof, dan de betrokkenheid bij de 

Vrouwensynode, tenslotte enkele conclusies.  

De (bijna) volledige antwoorden op de open vragen zijn opgenomen in bijlages.  

 

 

 

 

 

© Oecumenische Vrouwensynode 

 

 

 

 

  

                                                             
2
 Acht anderen antwoordden nee op deze vraag, maar noteerden wel hun naam en adres.  
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2. Persoonlijke gegevens 
 

2.1. geslacht 

 

Op een na zijn alle respondenten vrouw. Van de twee mannelijke deelnemers heeft er een de 

enquête ingevuld.  

 

2.2. leeftijd 
 

 

De meeste respondenten zijn tussen de 50 en de 70 jaar oud, 

geen onder de 30. Een derde is boven de 70.  

 

 

2.3. kerkelijke betrokkenheid 

 
 

kerk of levensbeschouwelijke organisatie aantal 

personen 

geen 2 

Rooms Katholiek of Oud Katholiek 3 21 

PKN 39 

andere protestantse kerk 6 

andere godsdienst, namelijk… 0 

wicca 0 

Orde van de Weefsters 0 

Humanistisch Verbond 0 

anders, namelijk… 2 

oecumenische gemeente 4 5 

 

Vrijwel iedereen is lid van of betrokken bij een kerk. 21 rekenen zich tot een katholieke, 45 tot 

een protestantse kerk, de meeste PKN. 5 geven aan betrokken te zijn bij een oecumenische 

gemeente. Slechts 4 kruisten ‘geen’ of ‘anders’ aan. ‘Andere godsdienst’, ‘wicca’, ‘Orde van 

de weefsters’ en ‘Humanistisch Verbond’ werden niet gekozen.  5 

                                                             
3 Verschillende respondenten hadden ‘Rooms’ doorgestreept. 
4 Deze categorie stond niet in de vragenlijst, maar heb ik later toegevoegd op grond van de 

antwoorden bij ‘anders, namelijk…’. 
5 Een persoon kruiste drie opties aan : PKN, andere christelijke kerk en anders. Daarvan heb ik er een 

meegeteld, de PKN. Alle ander respondenten hebben slechts één optie aangekruist.   

leeftijd aantal 

jonger dan 30 0 

30-49 9 

50-69 39 

70 of ouder 25 

niet ingevuld 2 
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2.4. cursus of opleiding theologie/religiewetenschappen 

 

Heb je een opleiding of cursus gevolgd op het gebied van 

theologie of religiewetenschappen? 

aantal 

personen 

nee 19 

WO 21 

HBO 4 

Pastorale School of TVG 6 

Leergang Feminisme en Theologie 3 

anders, nl… 12 

geen antwoord 10 

 

Het grootste deel van de respondenten (46) heeft een opleiding of cursus gevolgd op het 

gebied van theologie of religiewetenschappen , van wie ruim de helft op universitair of hbo-

niveau.6 

 

                                                                                                                                                                                              
 
6 Als er meer dan een antwoord aangekruist was op de vraag naar theologische cursus of opleiding 

heb ik alleen de hoogste opleiding meegeteld. Ik vermoed dat degenen die geen antwoord gegeven 

hebben meestal nee geantwoord zouden hebben. 
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2.5. regionale spreiding 

 

 

provincie opgaven enquête 

Noord-

Holland 

33 14 

Zuid-Holland 31 15 

Gelderland 17 7 

Utrecht 14 4 

Overijssel 13 5 

Noord-

Brabant 

8 2 

Limburg 4 4 

Groningen 4 3 

Friesland 3 1 

buitenland 2 1 

Flevoland 2 0 

Zeeland 1 0 

Drenthe 0 0 

 

De tabel toont de herkomst naar provincie van de deelnemers (op basis van de opgaven te 

voren) en van de respondenten (op basis van de enquête). Ongeveer de helft van de  

deelnemers en respondenten komt uit Noord- en Zuid-Holland. Ongeveer een derde komt 

uit Utrecht, Gelderland of Overijssel.  
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3. Betrokkenheid bij groepen en organisaties op het gebied van vrouw en 

geloof 
 

3.1. genoemde groepen, doel en aantal deelnemers7 

 

Behalve de 21 in de vragenlijst al genoemde groepen en organisaties zijn er nog 41 andere 

genoemd, waaronder 25 plaatselijk of regionaal. 

Bijna alle groepen hebben mede als doel gesprek, behalve een meditatiegroep en een 

museum. Ook ‘samen boeken lezen of studeren’ scoort hoog. ‘maatschappelijke actie’ en 

‘uitwisseling en bevordering van expertise (beroepsgericht)’ werden beide slechts twee keer 

aangekruist. ‘ontmoeting, gezelligheid’, ‘leren van inleiders (lezingen)’, 

‘meditatie/gebed/spiritualiteit/vieren/kerkdiensten’ en ‘interreligieuze dialoog’ zaten daar 

tussenin. 8 

 

 

                                                             
7 Op een van de formulieren was de naam van de ingevulde vrouw-en-geloofgroep onleesbaar. Een 

persoon had een andersoortige organisatie ingevuld. 

De naam of omschrijving van de vrouw-en-geloofgroep is niet altijd duidelijk. Bijvoorbeeld : 'Noord-

Holland' en 'oecumenisch vrouwennetwerk N-H Alkmaar' en 'vrouw-en-geloof Alkmaar' is misschien 

dezelfde groep. (De eerste twee heb ik als dezelfde gerekend.) 'particulier initiatief van 6 vrouwen 

over kerk, geloof, filosofie' zou hetzelfde kunnen zijn als een van de andere groepen, maar afgaande 

op de plaatsnaam lijkt me dat niet waarschijnlijk. Bij degene die vermeldde  '3 regionale groepen' heb 

ik nagevraagd welke dat waren en die ingevuld. 

De vraag naar doel van de groep/organisatie wordt soms voor meerdere organisaties tegelijk gebruikt.  

Dan heb ik het antwoord niet verwerkt. 

 
 
8 In deze grafiek is de groep Junia meegerekend, de enige plaatselijke of regionale vrouw-en-

geloofgroep die in de vragenlijst genoemd is en waarvan het doel ingevuld is door minstens een 

respondent 
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groepen niet genoemd in vragenlijst

Aktiva vrouwenverenigingen IJmuiden 1 1 1 1

Als vrouwen aan het woord komen, Zwolle 1 1 1 1

Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland

CDA-vrouwen

EFECW

Europese Vrouwensynode EWS

FemArtMuseum 1 1 1 1 1

feministische-theologiegroep Salland 1 1 1

gespreksgroep Bathmen 1 1 1

GGM (Godgewaagde meiden) Utrecht 1 1 1 1

interrel. Dialoog Limburg

Interreligieuze vrouwendialooggroep Nijmegen 1 1 1 1 1 1 1

intervisiegroep Arnhem 1 1 1 1

intervisiegroep 'vrouw en geloof' Arnhem

kerngroep landelijke vrouwentrialoog

LVG

meditatiegroep Geleen 1 1

netwerk Minne (vh Verkeerd Verbonden)

netwerk vr. pastores Zuid-Limburg,

Oec. Forum van Christenvrouwen in Europa

oecumenisch vrouwennetwerk N-H Alkmaar 1 1

particulier initiatief van 6 vr over kerk, geloof, filosofie

plaatselijke HVD

Remonstrants Vrouwencontact 1 1 1 1

t Vervolg, Zwartewaal 1 1 1 1

Tijdschrift voor Genderstudies

VGL Venray e.o. 1 1 1 1 1 1

VGS Den Haag 1 1 1

Vriendinnen van Europa

Vrouw & Geloof De Bilt - Bilthoven 1 1 1

'Vrouwen in de Bijbel' Velp 1 1 1

Vrouwen van Nu NBvP

vrouw-en-geloof Alkmaar 1 1

vrouw-en-geloof Amstelveen 1 1 1 1 1

vrouw-en-geloofgroep Ermelo 1 1 1 1 1 1

vrouw-en-geloofgroep Leidschendam/Voorburg 1

vrouw-en-geloofgroep Twente 1 1 1

vrouwengespreksgroep PKN Steenwijk 1 1 1

womanisme Den Dolder

totaal 9 5 8 11 6 5 18 7 2 6 2 2

aantal doel
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3.2. aantal groepen per persoon 

 

4 personen zijn bij 5 of meer groepen of organisaties betrokken (1 persoon bij 16 groepen of 

organisaties), 9 personen bij 3 of 4 en 44 bij 1 of 2.   

 

 
 

De organisatie het vaakst aangekruist werd, was het  IWFT Expertisenetwerk Gender en 

Religie, namelijk 16 maal. Daarna volgden Open Studiedagen Nijmegen, OVS Amsterdam en  

St Religieuzen tegen Vrouwenhandel, namelijk 7 of 8 maal.  

Van de 17 personen die invulden niet bij een groep/organisatie betrokken te zijn, vulden 7 in 

dat ze vroeger wel betrokken waren geweest.9 

  

                                                             
9 Een antwoord op 'vroeger was ik wel betrokken', heb ik alleen verwerkt als 'ja' niet aangekruist was 

(De functie van deze vraag was meer psychologisch dan informatief, namelijk om mensen die in het 

verleden heel actief geweest zijn in vrouw en geloof te honoreren. Dit naar aanleiding van de reactie 

op een van de proefenquêtes.) 
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4. Betrokkenheid bij de Vrouwensynode 
 

4.1. mate, wijze en redenen van/voor betrokkenheid 

 

38% van de respondenten was 

voor de Synode 2012 nog niet 

betrokken bij de 

Vrouwensynode.  

 

De 62% die al wel betrokken was, was dat vooral via synodes, synodedagen en de 

Nieuwsbrief, in mindere mate via de website en de e-mailNieuwsbrief en nauwelijks via 

Vrouwen Verbinden.  
 

synode aantal maal eerder aantal personen 

4 of 5 12 

2 of 3 17 

1 8 

synodedag aantal malen eerder  

4 of 5 7 

2 of 3 17 

1 8 

 

De redenen voor hun eerdere betrokkenheid verschilde niet van die voor hun deelname aan 

de Synode 2012.10 Als redenen voor deelname aan deze synode scoorden vooral ‘voor 

informatie over vrouw en geloof / feministische  theologie / gender en religie’, ‘het 

onderwerp 'groen'’ en ‘ontmoeting, gezelligheid’. Bij de nieuwkomers scoorden ‘voor 

informatie over vrouw en geloof / feministische  theologie / gender en religie’ en 

‘ontmoeting, gezelligheid’ hoger dan bij degenen die al langer betrokken waren. 

 

                                                             
10 Enkelen antwoorden bij 2a ja, maar vullen 2b niet of niet volledig in.  
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4.2. beoordeling Vrouwensynode 

 

Bij de antwoorden op de vraag ‘Wat mis je erg of waardeer je bijzonder in de activiteiten van 

de Vrouwensynode?’ was vaak niet duidelijk of men haar mening gaf over het geheel van de 

OVS of alleen over deze bijeenkomst. Geprezen werd de goede organisatie, de breedheid van 

het programma, de sterke inhoud, de combinatie viering+actie+ontmoeting, de afwisseling, 

de open sfeer en de ontmoetingen. De zaken die men miste waren minder in aantal en meer 

divers. Een paar keer werd genoemd ‘interreligieuze dialoog’, iets vaker ‘aansluiting bij 

jongere vrouwen’. 11 

 

4.3.  relatie Vrouwensynode  en vrouw-en-geloofgroepen en –organisaties 

 

‘Kan de Vrouwensynode een bijdrage leveren aan de groepen en organisaties waar jij bij 

betrokken bent?’ Nee, meenden 13 respondenten. 33 vonden van wel, met name doordat zij 

zelf de informatie en de ervaring inbrachten in de groepen en organisaties waarin ze actief 

waren.  

 

4.4. publiciteit Vrouwensynode 

 

Als antwoord op de vraag ‘Hoe heb je gehoord van deze Synode 2012?’ werd vooral 

verwezen naar persoonlijk contacten en de Nieuwsbrief (resp. 26 en 21 maal). Andere 

communicatiekanalen (verwante organisaties, website, kaarten, aankondigingen in 

tijdschriften) werden beduidend minder vaak genoemd, wat niet wegneemt dat die een  

ondersteunende rol gespeeld kunnen hebben.  

 

                                                             
11

 Zie bijlage 2 
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Hoe heb je gehoord van deze Synode 2012? aantal 

Nieuwsbrief Vrouwensynode  26 

persoonlijke contacten  21 

FIER  5 

IWFT  5 

Junia  5 

e-mailNieuwsbrief Vrouwensynode  4 

eerdere bijeenkomst OVS  3 

kaarten  2 

Motief  2 

www.Vrouwensynode.nl  1 

via OVS Amsterdam  1 

Linkerwang  1 

Open Studiedagen Nijmegen  1 

Ad Rem  1 

krant  1 

inspiratiebeurs  1 

Woord en Dienst 1 

 

Bij welke organisaties, groepen of personen zou de Vrouwensynode zich beter bekend 

moeten maken? Er werden 45 verschillende groepen-organisaties genoemd12, onder te 

verdelen in volgorde van belangrijkheid in (vrouwen in) de kerken, christelijke en niet-

christelijke vrouwenorganisaties, media, overigen. 

 

samenvattend  

(vrouwen in de) kerken 20 

christelijke vrouwenorganisaties 9 

overige vrouwenorganisaties 8 

media 10 

overig 10 

 

 

4.5 verschillen tussen al langer betrokkenen en nieuwkomers13 

 

Veel verschillen zijn door de kleine aantallen niet significant, enkele zijn dat wel. Onder de 

nieuwkomers zijn in verhouding meer mensen uit Zuid-Holland en minder uit Noord-

Holland, meer onder de vijftig en meer katholieken. 

 

 

 

                                                             
12

 Zie bijlage 4. 
13

 Met veel dank aan Gijs van Gemert voor het maken van de grafieken in deze paragraaf. 
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Onder de nieuwkomers 

zijn in verhouding minder 

mensen uit Noord-

Holland en meer uit Zuid-

Holland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de nieuwkomers zijn 

in verhouding meer mensen 

onder de vijftig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de nieuwkomers zijn in verhouding meer katholieken en minder protestanten. 
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Onder de 

nieuwkomers zijn 

in verhouding meer 

katholieken en 

minder 

protestanten. 

 

Onder de katholieke respondenten waren er in verhouding meer die voor het eerst 

gekomen waren dan onder de protestantse 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

 

5.1. de deelnemers 

 

De deelnemers aan de Synode 2012 zijn  voor het overgrote deel boven de vijftig, betrokken 

bij een kerk, een of meer vrouw-en-geloofgroepen of -organisaties en veel van hen hebben 

een opleiding of cursus gevolgd op het gebied van theologie of religiewetenschappen. Bijna 

de helft komt uit Noord- en Zuid-Holland.  

40% was niet eerder betrokken bij de Oecumenische Vrouwensynode. Onder de 

nieuwkomers zijn in verhouding meer mensen uit Zuid-Holland en minder uit Noord-

Holland, meer onder de vijftig en meer katholieken. 

 

5.2. betrokkenheid bij groepen en organisaties op het gebied van vrouw en geloof 

 

Behalve de 21 in de vragenlijst al genoemde groepen en organisaties zijn er nog 41 andere 

genoemd, waaronder 25 plaatselijk of regionaal. Ruim de helft van de respondenten is 

betrokken bij een of twee organisaties. Een zesde bij 3 tot 19. Een kwart kruiste ‘nee’ of ‘niet 

meer’ aan.  

Het vaakst werd het IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie aangekruist (16 maal). 

Daarna volgden Open Studiedagen Nijmegen, OVS Amsterdam en St Religieuzen tegen 

Vrouwenhandel, namelijk 7 of 8 maal.  

De plaatselijke en regionale groepen hebben – op een meditatiegroep na - allemaal ‘gesprek’ 

als een van de doelen. Ook ‘samen boeken lezen of studeren’ scoort hoog. ‘Maatschappelijke 

actie’ en ‘uitwisseling en bevordering van expertise (beroepsgericht)’  werden beide slechts 

twee keer aangekruist.  

 

5.3. betrokkenheid bij de Vrouwensynode 

 

Als redenen voor deelname kwamen op de eerste plaats: ‘voor informatie over vrouw en 

geloof / feministische theologie / gender en religie’, het onderwerp ‘groen’ en ‘ontmoeting, 

gezelligheid’. Daarna kwamen ‘samen vieren’, ‘interreligieuze dialoog’, ‘netwerken, 

bondgenoten vinden’ en ‘actie gericht op maatschappij en kerk’. 

Als antwoord op de vraag ‘Hoe heb je gehoord van deze  Synode 2012?’ werd vooral 

verwezen naar persoonlijke contacten en de Nieuwsbrief. Andere communicatiekanalen 

(verwante organisaties, website, aankondigingen in tijdschriften) werden beduidend minder 

vaak genoemd, wat niet wegneemt dat die een ondersteunende rol gespeeld kunnen hebben. 

Velen hebben de enquête ook gebruikt als evaluatieformulier van de Synode 2012, met name 

bij de open vragen. Bij de vraag ‘Wat mis je erg of waardeer je bijzonder in de activiteiten 

van de Vrouwensynode?’ was vaak niet duidelijk of het antwoord ging over het geheel van 

de OVS of alleen over deze bijeenkomst. Geprezen werd de goede organisatie, de breedte 

van het programma, de sterke inhoud, de combinatie viering + actie + ontmoeting, de 

afwisseling, de open sfeer en de ontmoetingen. Wat men miste, was minder in aantal en 

diverser. Genoemd werd ‘interreligieuze dialoog’, iets vaker ‘aansluiting bij jongere 

vrouwen’.  

‘Kan de Vrouwensynode een bijdrage leveren aan de groepen en organisaties waar jij bij 

betrokken bent?’ Nee, meenden 13 respondenten. 33 vonden van wel, met name doordat zij 

zelf de informatie en de ervaring inbrachten in de groepen waarin ze actief waren. Men vond 
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dat de Vrouwensynode zich beter bekend zou moeten maken bij respectievelijk (vrouwen in) 

de kerken, christelijke en niet-christelijke vrouwenorganisaties, media, overige.  

 

5.4. aanbevelingen 

 

De  achterban van de Vrouwensynode blijkt meer kerkbetrokken te zijn dan het bestuur 

dacht. De  brede oriëntatie van de OVS wordt gewaardeerd, maar  de deelnemers zijn 

christelijk. Dat maakt het beleidsvoornemen om te werken aan de relatie met de kerken des 

te noodzakelijker.  

 

De gemiddelde leeftijd is hoog, maar niet hoger dan in de meeste kerken. De 

Vrouwensynode raakt mensen kwijt, maar er komen er ook nog steeds aardig wat bij. De 

deelnemers van het eerste uur die de kerk achter zich gelaten hebben, lijken dat ook met de 

Vrouwensynode gedaan te hebben. De aanwas komt uit dezelfde bron als zij. Ze komen voor 

informatie over en inspiratie vanuit feministische theologie, minder dan vroeger voor 

maatschappelijke en kerkelijke actie. Hier toont zich enerzijds een maatschappelijke 

verandering van individualisering, anderzijds een continuïteit van vrouwen die zich vragen 

gaan stellen over gender vanuit een gelovige context. Het zou goed zijn als de OVS zich in 

haar publiciteit vooral op deze groep richt. Onder niet-christelijke vrouwen en mannen en 

onder 30minners lijkt veel minder behoefte te bestaan aan de Vrouwensynode. 

 

Het onderwerp ‘groen’ sprak veel deelnemers aan. Anderen zijn juist niet gekomen vanwege 

dit onderwerp, zoals bleek uit opmerkingen die het bestuur vooraf bereikten. Het zal de 

kunst zijn om vanuit de doelstelling van de OVS in de onderwerpkeuze van synodes en 

synodedagen zowel samenhang als variatie te houden. 

 

De platformfunctie van de OVS voor de vrouw-en-geloofbeweging lijkt er vooral in te 

bestaan dat individuele vrouwen er inspiratie opdoen die ze delen met de groepen en 

organisaties waarin ze actief zijn. Behoefte aan een nauwere band tussen bestaande groepen 

en de Vrouwensynode lijkt maar bij enkele groepen te bestaan. Vanuit de OVS als 

organisatie zou dat belang er wel kunnen zijn.  

 

5.5. vervolgonderzoek 

 

Uit de beschikbare gegevens zijn nog meer conclusies te trekken, bijvoorbeeld door een 

uitsplitsing te maken naar leeftijd, regio, kerkelijke betrokkenheid of andere factoren.  

 

Vergelijking met andere gegevens, zoals de opgavelijsten van eerdere synodes en 

synodedagen, kan meer informatie opleveren, bijvoorbeeld naar het effect van regionale 

spreiding van de bijeenkomsten. 

 

De vragenlijst zou in iets aangepaste vorm gebruikt kunnen worden voor de lezers van de 

Nieuwsbrief die niet aanwezig waren op de Synode 2012.  

 

39 respondenten zijn bereid mee te werken aan een vervolgonderzoek dat dieper in zou gaan 

op de in de enquête gestelde vragen. Hen zou gevraagd kunnen worden naar wat hun 

kerkelijke betrokkenheid en betrokkenheid bij vrouw en geloof inhoudt.  
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Om meer zicht te krijgen op de groepen en organisaties op het gebied van vrouw en geloof is 

al een begin gemaakt met een serie interviews in de Nieuwsbrief. 

 

Welk vervolgonderzoek zinvol en haalbaar is hangt uiteraard af van de behoefte en de 

middelen. Onderzoek is zeer arbeidsintensief. 
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BIJLAGE 1    vragenlijst vrouw-en-geloofbeweging voor de deelnemers van de Synode 201 

 

Beste lezer/es, 

De Oecumenische Vrouwensynode (OVS) wil  een platform zijn van netwerken, organisaties, groepen en 

personen, die betrokken zijn bij de brede oecumenische vrouw-en-geloofbeweging. Deze enquête heeft als doel 

deze achterban beter te leren kennen om de platformfunctie te versterken. We vragen je/u daarom:  

 

1. Ben je betrokken bij een groep of organisatie op het gebied van vrouw en geloof?  

O nee         

O ja, ik ben betrokken bij: (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
 

   o bij een (plaatselijke) vrouw-en-geloofgroep, namelijk:  

           …………………………………………………………………………...(naam of omschrijving)  

   te …………………………………………………………………...(plaats) 

  doel van deze groep/organisatie is (meerdere antwoorden mogelijk) 

  o samen boeken lezen of studeren 

  o leren van inleiders (lezingen) 

  o interreligieuze dialoog 

  o gesprek 

  o ontmoeting, gezelligheid 

  o maatschappelijke actie 

  o meditatie/gebed/spiritualiteit/vieren/kerkdiensten 

  o uitwisseling en bevordering van expertise (beroepsgericht) 

  o anders, namelijk:………………………………………………………………….… 

  aantal deelnemers:  o 3- 9 

    o 10-19 

    o 20 of meer 

  contactpersoon: ………………………………………………(naam+e-mail/telefoonnr) 

 

O niet meer, maar vroeger was ik wel betrokken, namelijk bij:……………………………………………… 

 nu ben ik niet meer betrokken, omdat:  o de groep of organisatie niet meer bestaat 

      o ik afgehaakt ben 

      o anders, namelijk……………………………………….. 

o OVS Amsterdam 

o IWFT Expertisenetwerk Gender en 

Religie 

o VPSG  

o Vrouwen Verbinden 

o EVA (Economie Vrouwen Armoede) 

o Junia 

o Dochters van Sara en Hagar 

o Al Nisa 

o Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond 

o Passage (christelijk-maatsch. 

vrouwenbeweging) 

o Graalbeweging Nederland 

o Zij-Actief Katholiek  Vrouwennetwerk 

 o wereldvrouwengebedsdag 

o een religieuze orde of congregatie, 

namelijk……………………………………….. 

o KVG Katholiek Vrouwengilde 

o Vrouw Kerk Samenleving (Febe) 

o Stichting Religieuzen Tegen 

Vrouwenhandel 

o Open Studiedagen in Nijmegen 

o Priorij Emmaüs Maarssen (cursussen) 

o Dominicanenklooster Huissen 

(cursussen) 

o Ignatiushuis Amsterdam (cursussen) 

o niet bij een van deze groepen of een 

vrouw-en-geloofgroep, wel bij:  

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 
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2a. Was je voor deze Synode 2012 al betrokken bij de Oecumenische Vrouwensynode?  ja/nee 

2b.  Zo nee, ga verder naar vraag 3. 

 Zo ja, op welke manier was je betrokken? 

  Ik heb eerder deelgenomen aan (meerdere antwoorden mogelijk) 

    o een synode (2-daagse), namelijk ……....maal eerder 

    o een synodedag, namelijk ……...maal 

    o Vrouwen Verbinden 

  Ik krijg   o de Nieuwsbrief 

    o de e-mailNieuwsbrief 

  Ik bezoek soms  o de website www.Vrouwensynode.nl  

 Zo ja, waarom was je betrokken bij de OVS?  (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 
3. Om welke reden(en) neem je deel aan deze Synode 2012? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
4. Hoe heb je gehoord van deze Synode 2012? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Wat mis je erg of wat waardeer je bijzonder in  de activiteiten van de Vrouwensynode?  

  

…..……………………………….……………………………………………………………………..…………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6a. Kan de Vrouwensynode een bijdrage leveren aan de groepen en organisaties waar jij bij betrokken bent?     

ja/nee             Zo ja, hoe? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

6b. Bij welke organisaties, groepen of personen zou de Vrouwensynode zich (beter) bekend moeten maken? 

1. …………………………………………………………..…… 2.  .……………………………………………… 3. 

………………….……………………………………………. 4. ……………………………………………….. 

 

o netwerken, bondgenoten vinden 

o samen vieren 

o creatieve activiteiten 

  o excursies    

 o ik ben betrokken bij het 

 organiseren van deze synode of geef 

 een lezing/workshop 

o anders, namelijk:  …………………... 

o voor informatie over vrouw en 

geloof / feministische  theologie / 

gender  en religie 

o het onderwerp 'groen' 

o interreligieuze dialoog 

o ontmoeting, gezelligheid 

o actie gericht op maatschappij en 

kerk (de agendapunten) 

o vanuit mijn werk/beroep 

 

o netwerken, bondgenoten vinden 

o samen vieren 

o creatieve activiteiten 

o excursies 

o anders, namelijk:  

 

………………………………………… 

 

o voor informatie over vrouw en 

geloof / feministische  theologie / 

gender  en religie 

o interreligieuze dialoog 

o ontmoeting, gezelligheid 

o actie gericht op maatschappij en 

kerk (de agendapunten) 

o vanuit mijn werk/beroep 

 

http://www.vrouwensynode.nl/
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6. Persoonlijke gegevens: 

geslacht o vrouw 

  o man 

leeftijd  o jonger dan 30 

  o 30-49 

  o 50-69 

  o 70 of ouder 

lid van of betrokken bij een kerk of levensbeschouwelijke organisatie: 

  o geen 

  o Rooms Katholiek of Oud Katholiek 

  o PKN 

  o andere protestantse kerk, namelijk………………………………………………………… 

  o andere christelijke kerk of organisatie, namelijk………………………………………….. 

  o andere godsdienst, namelijk………………………………………………………………… 

  o wicca 

  o Orde van de Weefsters 

  o Humanistische Verbond 

  o anders, namelijk……………………………………………………………….. 

Heb je een opleiding of cursus gevolgd op het gebied van theologie of religiewetenschappen?  ja/nee 

Zo ja, welke? (meerdere antwoorden mogelijk) 

  o wetenschappelijke opleiding theologie of religiewetenschappen 

  o HBO-opleiding theologie of religiewetenschappen 

  o Pastorale School of Theologische Vorming Gemeenteleden 

  o leergang Feminisme en Theologie (Nijmegen) 

  o anders, namelijk………………………………………………………………………….. 

 

7. Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze enquête? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

8a. Mogen we contact met je opnemen voor een gesprek? (Met een aantal mensen willen we graag een gesprek 

voeren om dieper in te gaan op de vragen Dan graag naam en adres, e-mailadres en/of telefoonnummer invullen.)  

ja/nee 

 

8b. Wat is je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer? (Deze gegevens gebruiken we alleen om je de uitslag 

van het onderzoek te laten weten en eventueel om contact op te nemen voor een gesprek.) 

 

naam:……………………………………………………………………………………………………………… 

straat:………………………………………………………………………………………………………………. 

postcode en woonplaats:………………………………………………………………………………………… 

e-mailadres:………………………………………………telefoonnummer:…………………………………… 

 

Bedankt voor het beantwoorden van de vragen. Dit formulier graag inleveren bij Trees van Montfoort of een van 

de andere bestuursleden.  De uitslag van dit onderzoek krijg je binnenkort per e-mail en je vindt het in de 

Nieuwsbrief van de Vrouwensynode. 

 

 

Het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode (Jasja Nottelman, Wil Fransen, Arine Benschop en Trees van 

Montfoort) 

 
Graag goed leesbaar schrijven. U hoeft niet elke vraag in te vullen. Te weinig ruimte? Gebruik de achterkant. 
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BIJLAGE 2: beoordeling: de antwoorden op vraag 514 
 

ik waardeer ik mis 

  

het grote enthousiasme een gedeeld doel 

het thema  

open sfeer, verzorgd in materiaal, ruimtes, 

eten 

jonge vrouwen en mannen, hoe overleeft de 

OVS kijkend naar leeftijd? 

ontspannen en toegankelijke sfeer i.c.m. 

sterke inhoud 

aansluiting bij het geluid van jongere 

vrouwen 

de machtige stem, inzet  

  

afwisselend, goede thema's, leuke vrouwen 

enz. 

interr. dialoog, moslima's, retraitespel was 

niet aanwezig. 

de "korte" informatie gevolgd door de 

workshops en de afwisseling 

 

verbreding  

de ongedwongen deelname aan de 

activiteiten tijdens de OVSsynode 

 

de toegankelijkheid voor mannen en 

vrouwen die met geloven anders bezig zijn of 

dat willen 

 

gezellige dag, stiltemomenten (beleving)  

samen zingen, excursie boeren voor natuur goede verlichting in het atrium, praktische 

vertaalslag naar het alledaagse, informatie 

op de naamkaartjes over 

beroep/achtergrond (dit zou het voor mij 

makkelijker maken om mensen aan te 

spreken) 

lezingen en workshops  

combinatie … vieren+actie+ontmoeting verjonging 

zorgvuldige organisatie, vormgeving, 

kwaliteit van de workshops 

agendapunten lijken wat in de marge 

 (samenvatting:)vertaalslag naar de kerken, 

aansluiting bij evangelische 

vrouwengroepen, een gezamenlijk moment 

van vergaderen, sturing in wat er ging 

gebeuren (bijv. gang of bel bij aanvang 

vieringen) 

viering, ontmoeting, concreetheid nieuwe ontwikkelingen in fem. Theol.  

                                                             
14 Ik heb de antwoorden letterlijk weergegeven, tenzij ze daarvoor veel te lang waren.  

Bijna alle respondenten reageren in hun antwoord vooral op de 6e vrouwensynode en niet zozeer op 

de overige activiteiten van de OVS.  

Antwoorden bij vraag 8 over deze 6e synode heb ik daarom ook hier opgenomen. 
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prima  

 concrete handelingen om met het thema 

aan de gang te gaan 

hotel is zeer goed gekozen, vieringen, 

diversiteit aan workshops 

 

goed georganiseerd, de workshops  

de eenheid/solidariteit niets 

het geeft me inspiratie om door te gaan  

inzet, betrokkenheid, gezelligheid, netwerken maatschappelijke relevantie en 

bijbehorende strategieën; s.v.p. minder 

beleving en meer beleid 

Nieuwsbrief, synodes en synodedagen  

 t politieke 

totale aanbod  

 Een boerin, de economische en 

maatschappelijke (tegen)krachten als het 

gaat om biologisch boeren. Het is te 

romantisch. Er wordt er veel "wij" gezegd. 

Ik prefereer de "ik" vorm! 

combinatie workshop en agendapunten 1. Je moet wel erg gemotiveerd zijn om naar 

de agendapunten te gaan. Meer bekendheid 

met dit onderdeel zou handig zijn:wat kun 

je ervan verwachten? 2. Ik mis Ideeën, 

overzicht van aanbod voor 

'leerhuisavonden' in plaatselijke gemeentes. 

3. Concretisering n.a.v. lezing, vaak blijf ik 

zitten met de vraag 'en nu?' 

het brede aanbod van workshops  

 Op het naamkaartje een woord over de 

achtergrond (het beroep) van de draagster. 

creativiteit en denken  

ontmoeting, uitwisseling van ervaringen  

 iets feministischer misschien. Ik vond de 

workshop van Stineke Oenema niet leuk: 

inhoud bleek anders, organisatie niet soepel 

en inspirerend. 

verbreding van 

vrouwengroepen/Vrouwensynode o.a. Wicca 

 

t Was m'n eerste keer. ('t "buitenland") heel 

goed en creatief georganiseerd. Een hele fijne 

belevenis. 

 

diversiteit  

vrouwenkracht concreet  

mijn complimenten voor de hele organisatie 

en het vele werk dat vooraf is verzet, voor al 
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de uitbundige bloemenversieringen 

 politieke .. (onleesbaar) Bijbeluitleg > iets 

meer: gebeden + vieringen 

de inhoud, goede workshops, paar goede 

inleidingen en de keuzemogelijkheden 

 

het is goed om het vrouwenvraagstuk op de 

agenda te blijven zetten 

 

 (samengevat) Graag meer aandacht voor de 

vrede. Bijjv. instelling bijzondere leerstoel 

rond de vraag: Wat kan de specifieke 

inbreng van vrouwen zijn voor het bereiken 

van vrede?  

Het onderwerp en de mooie balans van 

aspecten die rond het thema zijn uitgevoerd. 

Mooie inspirerende workshop over de 

Schepping. 

 

de veilige plek die een synode biedt om met 

bondgenotes nieuwe vormen van 

bijvoorbeeld vieren uit te proberen 

 

de vierings/belevingsmomenten vind ik 

bijzonder waardevol 

 

het oecumenische karakter, de brede opzet en 

het blijven zoeken naar vernieuwingen 

hartelijk dank voor al het werk dat jullie 

verzet hebben. 

niets 

goede organisatie jonge vrouwen en nieuwe thema's 

ik zou wel meer Joodse vrouwenstudies op 

de manier van Kine Sittig willen doen - 

regelmatig 

 

de kracht van vrouwen om de synode te 

organiseren Knap staaltje werk. Bedankt.  

 

ik heb veel gehad aan de impuls tot 

verbeelding tijdens de belevingsmomenten. 

reactie op de workshops: Hester Oosterbroek 

heel goed, communicatief. Stineke Oenema 

niet zo goed. 

 

dat de OVS er is  

Synode was goed gestructureerd. Programma 

waar veel zorg aan was besteed. Hoog nivo. 

plaatsing in de toekomst, worteling in het 

verleden 

de onderwerpen in de Nieuwsbrieven 

waardeer ik zeer, spreek daar vaak met 

anderen over, bijv ook op m'n werk 

 

de veelzijdigheid  

lezingen op niveau, veel informatie van 

deskundige, bevlogen mensen (vrouwen) 
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BIJLAGE 3  relatie Vrouwensynode  en vrouw-en-geloofgroepen en 
organisaties (de antwoorden op vraag 6a) 15 
 

6a. Kan de Vrouwensynode een bijdrage leveren aan de groepen en 

organisaties waar jij bij betrokken bent? 

 

j

a 

ne

e 

nv

t 

zo ja, hoe? opmerkingen 

     

  1   

  1   

1   boekennieuws, andere informatie  

1   het gebodene doorgeven  

 1    

     

   Ik mis de link met de "reguliere" theologie, die dit belangrijke thema niet 

serieus wil nemen. Iets meer activisme die kant op zou ik wel leuk/goed 

vinden. 

     

     

1     

1   partnerschap verder ontwikkelen. Is nu al goed.  

1   interreligieuze dialoog op de agenda houden!  

1   door mogelijke samenwerking op het gebied van 

interreligieuze dialoog 

 

     

1   verslag uitbrengen  

1   de Nieuwsbrief biedt mogelijkheden  

1   via Nieuwsbrief; deelname aan plaatselijke vrouw-en-

geloofactiviteiten; uitwisseling 

 

     

     

 1    

1   me scherp houden over vrouwenzaken en meedenken over 

ontwikkelingen 

 

1   inspiratie, netwerken  

   ik zou graag willen dat 'vrouwentaal' toch meer 

vanzelfsprekend in de kerk zou worden 

 

 1    

1   via mij, publicaties, netwerk  

 1   (wij zijn vrij 

zelfstandig 

bezig) 

1   discussieonderwerpen  

                                                             
15

 Het antwoord 'nee' van personen die op vraag 1 'nee' of 'niet meer' antwoordden, heb ik 

geregistreerd als 'n.v.t.'. 
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1   openstellen van de Nieuwsbrief/e-mail / website om ideeën 

door te geven 

 

1     

1   d.m.v. workshops, lezingen  

1   door contact te onderhouden  

1   doorgeven wat interessant is  

1   Kerngroep Landelijke Vrouwentrialoog: dank voor 

financiële ondersteuning, ontmoeting en uitwisseling op 

synodedagen 

 

     

 1   ik vertel er 

wel over 

 1    

1   bron van inspiratie, ideeën en kennis om door te geven  

     

     

     

  1   

     

 1   op dit 

moment niet 

zo actief bezig 

     

 1    

1   informatie doorgeven  

 1  door nieuwe ideeën  

 1  OVS A'dam, band met landelijk  

  1   

     

 1  niet de synode zelf, wel de ideeën die ontwikkelt zijn, met 

name het economisch/ecologisch denken 

 

     

 1  zal ik over nadenken  

     

     

     

  1   

  1   

1   informatief  

1   inzet voor de vrede (uitgebreide toelichting)  

1   door het verder te vertellen aan de VGL-groep, in vieringen 

van de Oec. Basisgroep, in mijn politieke en 

maatschappelijke activiteiten voor landbouw. 

 

1   ontwikkelen van actieplannen en nieuwe vormen van vieren 

en gebruik van symbolen 
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1   stimulans om in eigen netwerk er mee verder te gaan  

1   door de meditatieve activiteiten uit te breiden naar eventuele 

1jarige conferenties (bv 1 dag) 

 

1   de link naar Europa leggen, internationale netwerken  

1   gewoon doorgaan  

1   als werkgroep Junia hebben we bagage gekregen om uit te 

werken 

 

1   ik heb veel gehad aan de impuls tot verbeelding tijdens de 

belevingsmomenten en wil dat ook verder brengen 

 

1   ter inspiratie  

  1   

 1    

1   door er over te vertellen aan anderen  

     

   ik weet niet of dit wel de doelstelling is van de 

Vrouwensynode - zij hebben dat nooit gedaan 
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BIJLAGE 4 Bij welke organisaties, groepen of personen zou de 
Vrouwensynode zich beter bekend moeten maken? (antwoorden op vraag 
6b)16 
 

organisatie aantal 

keren 

genoemd 

opmerkingen 

Al Nisa 1  

betrokken politieke partijen 1  

Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in 

Nederland http://bokv.okkn.nl/ 

2  

CV Koers 1  

dagbladen  1  

De Linkerwang 1  

EO-Visie 1  

EVA (tijdschrift) 1  

facebook 1  

FNV Vrouw 1  

internationale netwerken 1  

jonge academische vrouwen 1  

jonge vrouwen 1  

Katholieken 1  

kerken 7  

NBvP Vrouwen van Nu 1  

Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond 1  

NVVH vrouwennetwerk 1  

oecumenische gemeentes 1  

opleidingen theologie 1  

Opzij 1  

Oud-Katholieke Kerk  1  

over de grenzen 1  

parochies/gemeenten 3  

Passage (christelijk maatschappelijke 

vrouwenbeweging) 

3  

PKN-vrouwen 2  

PKN-website 1  

plaatselijke kerken 3  

Raad van Kerken 1  

spirituele centra www.dedrieringen.org 1 moet dat? 

studentenverenigingen 1  

Surinaamse vrouw-en-geloof 1  

                                                             
16 De genoemde organisaties heb ik opgenomen onder hun officiële naam, dus ‘Lutherse 

vrouwenbeweging’ heb ik veranderd in ‘Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond’, ‘vrouwenbond FNV’ 

in ‘FNV Vrouw’. (Een deel van de organisaties staat al bij vraag 1) 
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televisie 1  

traditionele vrouwenorganisaties 1  

Unie NKV + aangesloten organisaties 1  

via de PKN, dus in de kerkbladen 1  

Volzin 1  

vrouwen in de kerken 1  

vrouwen in Nederland (en Europa?) 1  

vrouwenorganisaties 1  

Women Inc. 1  

www.Shodo.nl  (dagboekschrijven, 

pelgrimeren) 

1  

www.stichtingvredeswetenschappen.nl  1 alleen indien er meer 

belangstelling is voor 

vredesvraagstukken 

YWCA (een internationale 

vrijwilligersvereniging die zich 

wereldwijd inzet voor de ontwikkeling 

van leiderschap van vrouwen) 

1  

Zij-Actief Katholiek Vrouwennetwerk 1  
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8. Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze enquête?  

moeilijk in te vullen 

Voor slechtzienden is de ooo invullen erg lastig!! Kost te veel tijd. 

Ik mis een vraag naar wat mijn kwaliteiten zijn, wat ik in te brengen heb. Wij zijn het sociaal 

kapitaal. 

Een vraag naar de manier waarop iedereen aan informatie komt - hoe we op de hoogte 

blijven. 

(samengevat) Besef van grote ecologische verbanden moet doordringen tot alle 

leidinggevenden, ook die in de kerk. Hoe kan de OVS hier mede een aanzet toe geven? 

Merci beaucoup! 

Ik had een evaluatieformulier verwacht van de synode zelf 

Hij is veel te lang. Kan je zo lang de interesse vast houden.  

 

                                                             
17 Sommige antwoorden gingen over wat men waardeerde of miste op de synode. Die heb ik bij vraag 

5 ondergebracht. (Zie bijlage 2.) 
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