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Inleiding 
Sinds 1987 is er in Europa, met als beginpunt Nederland, een 

traditie van vrouwensynodes op gang gekomen. 

Vrouwensynodes die alle meer of minder te maken hebben 

met het Europa-wijde vrouw-en-geloofwerk. Van 21 tot 28 

juli 1996 zal in Gmunden, Oostenrijk de eerste Europese 

Vrouwensynode (EWS) worden gehouden.  

Vrouwensynode wordt in dit verband gezien als een 

vergadering die vrouwen in staat stelt ruimte voor elkaar te 

scheppen. Nadruk wordt gelegd op de betekenis van de 

Griekse oorsprong van het woord synode dat samen komen 

betekent: dingen samen doen en samen op weg gaan.  

In deze betekenis claimen vrouwen, die het initiatief tot 

deze synode hebben genomen, dit woord om te voorkomen 

dat de betekenis ervan gereduceerd wordt tot die betekenis 

die mannen in het verleden eraan verleend hebben als een 

vergadering van geestelijk leiders (definitie Dorothea Mc Ewan, lid Internationale Comité 

Europese Vrouwensynode). 

Europese Unie 
In 1985 is voor het eerst de idee geopperd een Europese conferentie voor uitsluitend vrouwen 

te organiseren door Anna K. Hammer, werkzaam bij de Women’s Desk van de Wereldraad van 

Kerken te Genève. Medio 1992 worden onder leiding van Martina Heinrichs, feministisch 

theologe en vormingswerkster op Kerk en Wereld, de voorbereidingen voor de EWS getroffen. 

Het voornemen een EWS te houden is nauw verbonden met de plannen tot de vorming van een 

Europese Gemeenschap (Unie) en de val van de muur in 1989.  

Vrouwen uit Europa vinden het belangrijk elkaar op eigen voorwaarden te ontmoeten omdat 

zij van mening zijn dat de uitkomsten rondom genoemde ontwikkelingen voor vrouwen niet 

zonder meer gunstig, of liever regelrecht slechte vooruitzichten bieden. 

Voorbereidingsgroep 
Het internationaal voorbereidingscomitee voor de EWS bestaat uit twintig vrouwen, afkomstig 

uit alle windstreken van Europa. 
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Zij willen tijdens de synodedagen, waar circa duizend vrouwen worden verwacht, met elkaar 

ervaringen uitwisselen over politieke, sociaaleconomische, confessionele, culturele en 

nationale grenzen heen. Door middel van workshops zullen met elkaar achtergronden en 

werkelijkheid van leven, werk, geschiedenis, cultuur, spiritualiteit en theologie worden 

gedeeld en besproken.  

Tegelijkertijd zullen de gevolgen van de gemeenschappelijke markt van de EU, van nieuw 

opkomend en nog steeds bestaand nationalisme en racisme worden geanalyseerd en zullen 

eigen strategieën worden ontwikkeld. 

Geen gedelegeerden 
Deze vrouwensynode is bedoeld als een synode waarvoor niet gedelegeerden van organisaties 

en instituten - al zijn vertegenwoordigsters daarvan van harte welkom -, zijn uitgenodigd en 

het voor het zeggen hebben. Elke vrouw uit welk Europees land dan ook, is uitgenodigd op 

eigen initiatief aan het programma deel te nemen.  

Hoofdthema’s zijn: politiek, spiritualiteit, economie en persoonlijke identiteit. Eva Kreisky, 

politicologe, Catharina Halkes en Karin Hammers, theologes en Regine Hildebrandt, minister 

in de Bondsrepubliek Duitsland zullen over deze onderwerpen het woord voeren. Er is een 

aanbod van tachtig workshops van elf landen met een uitgebreide variatie aandachtsvelden. 

De workshops worden begeleid door professionele en deskundige vrouwen. Voertalen zijn 

Engels, Duits, Frans en Russisch. Tussen het werkgedeelte wordt er veel aandacht besteed aan 

culturele manifestaties, georganiseerd en aangeboden door de Oostenrijkse 

vrouwenbeweging. 

De laatste dag, 27 juli, is de officiële synodedag waar voorstellen, besluiten en plannen voor 

de toekomst worden gepresenteerd. In Oostenrijk is een liturgiegroep al maanden bezig om 

een raamwerk van vieringsmomenten gedurende de synodedagen neer te zetten, dat ter 

plekke vanuit wat zich aandient uit het programma, kan worden ingevuld. 

Inschrijven 
Het logistieke comité in Oostenrijk heeft de 

hand weten te leggen op een uniek 

onderkomen: het Toscana Congrescentrum, 

aan het begin van deze eeuw bezit van 

Margarete Wittgenstein. Het ligt in een park 

aan de Traunsee in een verrukkelijk 

landschap. Dit is vermeldenswaard omdat de 

EWS voor vele mensen juist in de 

vakantieperiode valt. In plaats dat dit tijdstip 

van bijeenkomst als reden kan gelden om niet 

aan de synode deel te nemen, kan de ligging 

van het congrescentrum wellicht de doorslag 

geven om te besluiten EWS en zomervakantie met elkaar te verbinden. Logiesmogelijkheden 

zijn er van vier sterren-hotels tot logeren bij één van de Oostenrijkse deelneemsters thuis. 
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Geïnteresseerden in de EWS kunnen informatie- en inschrijvingsmateriaal aanvragen bij Joke 

Koehler van het Nederlandse secretariaat dat is ondergebracht bij Kerk en Wereld in 

Driebergen, Postbus 19, 3970 AA, tel. 0343-512241. Snelle inschrijving is noodzakelijk in 

verband met de grote belangstelling. 

Sieth Delhaas is lid van het internationale voorbereidingscomitee EWS 


