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Inleiding 
Onlangs is de stichting Catharina Halkes Fonds opgericht, ter financiering van onderwijs en 

onderzoek op het gebied van feminisme en theologie. Bestuurslid drs. Marian Papavoine vindt 

dat het tijd wordt dat daarvoor een onafhankelijke geldstroom beschikbaar is. ‘Feminisme en 

theologie is lange tijd gesubsidieerd in het kader van emancipatie. Emancipatiepotten worden 

echter meer en meer opgeheven en geïntegreerd in bestaande fondsen. Wij zijn echter bang 

dat er dan onvoldoende geld vrij komt voor onderzoek dat wij belangrijk vinden. Op sommige 

punten is die integratie gelukt, maar eigenlijk zou ook hier, net als overal elders waar het om 

vrouwenzaken gaat, een voorkeursbeleid moeten worden gevoerd.’ 

Dus u bent afhankelijk van de welwillendheid van besturen of commissies, die 
meestal bestaan uit mannen. 

‘Ja. Er is wel wat bereikt, ook structureel, maar het is nog weinig. De meeste plaatsen die 

vrouwen bezetten zijn tijdelijk. 

Dan moetje opnieuw beginnen subsidies te verwerven voor projecten of banen in het 

onderwijs, vormingswerk of pastoraat. Wij vinden dat vrouwen er recht op hebben hun werk 

permanent gefinancierd te krijgen. Het is vooral de laatste tijd gebleken, dat door 

bezuinigingen de stemming ten aanzien van het belang van een emancipatiebeweging ineens 

kan omslaan. 

Ons Fonds wil echter universiteiten en kerken hun verantwoordelijkheid niet ontnemen. 

Integendeel. Wij nemen geen dingen van hen over.’ 

Van wie verwacht u bijdragen voor het Fonds ? 

‘Van iedereen die geïnteresseerd is in feminisme en theologie. Elk tientje is welkom. We 

hopen na verloop van tijd te kunnen laten zien, dat er uit alle hoeken en gaten geld 

binnengekomen is waarmee we een basis kunnen leggen. Daarmee willen we naar de kerken 

om te laten zien wat we bereikt hebben en ook hun om geld vragen.’ 

Jullie willen onderzoekswerk en onderwijs en publicaties financieren. 

‘We willen ook coördineren wat er al op dit gebied gebeurt op de universiteiten en elders. 

Dertien jaar geleden heeft Catharina Halkes samen met Fokkelien van Dijk-Hemmes een 

contact opgezet voor alle vrouwen in Nederland die geïnteresseerd waren in feminisme en 

theologie. Daaruit is de interuniversitaire werkgroep Feminisme en Theologie ontstaan, een 

vereniging met 220 leden bestaande uit onderzoeksters, studentes, docenten vrouwenstudies 

en theologie en anderen.’ 
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Heeft u een oecumenisch samengesteld bestuur? 

‘Binnen feminisme en theologie in Nederland werken vrouwen van allerlei gezindten met 

elkaar samen. Wij vinden het belangrijk, dat dat ook in het bestuur is terug te vinden. 

Oecumene is voor ons vanzelfsprekend, omdat we niet dezelfde twistpunten hebben als de 

bestaande kerken.’ 

Het Catharina Halkes Fonds heeft u naar een levende persoon vernoemd. Dat is niet 
gebruikelijk. 

‘Dat is inderdaad een discussiepunt geweest. Maar haar naam staat precies voor wat wij met 

dit fonds willen bereiken. Ze is jarenlang pionierster geweest, en had daar zelf ook moeite 

mee. Je wordt dan tijdens je leven een symbool. 

Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Maar we hebben tegen haar gezegd: het is net als 

met prinses Juliana, die leeft ook nog en toch is er een fonds naar haar vernoemd.’ 
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