Zaterdag 8 maart 2014: "Vrouwen houden huis".
Impressie van de Oecumenische Vrouwensynode in de Thomaskerk in Amsterdam.
Het is een heldere lentezaterdag als ik uit de trein stap in Amsterdam-Zuid. De Thomaskerk
staat midden in het zakencentrum de Zuidas, een extra dimensie aan het thema van deze dag:
duurzame economie. Heel nieuwsgierig en verwachtingsvol loop ik tussen de immens grote
bankgebouwen door naar de kerk. Ik ben te vroeg, maak daarom een extra ommetje en loop
dan samen met vrouwen uit Amsterdam-Zuidoost de kerk in. De vele jongere vrouwen vielen
me het eerste op. Mijn ervaring is dat bij dit soort dagen het grijs domineert. Na een half uur
ontmoeten en elkaar begroeten bij koffie en thee gaan wij, bijna 150 vrouwen, de kerkzaal in.
De doek die over een beeld was gedrapeerd, wordt na het welkomstwoord weggehaald. Het
gouden kalf wordt zichtbaar: je kan niet én God én de Mammon dienen. Met dit ritueel is de
toon van de dag gezet. Volgend op morgenlied en gebed is er een diversiteit aan voordrachten
door voornamelijk jonge vrouwen, die vlot hun persoonlijke visie op het thema geven. Handig
is het dat je in het programmaboekje informatie krijgt over de sprekers en hun presentaties;
daarnaast over het netwerk van contacten binnen de vrouwen- en geloofsbeweging.
Het is teveel en te uitgebreid om hier in te gaan op de sprekers en hun thema's. Duidelijk is
wèl dat 'duurzame economie' méér is dan goed beheer van een huishouding. Het is óók de
welvaart die wij kennen eerlijk delen, zorgen dat een ieder voldoende krijgt. Vrouwen en
mannen dienen hun krachten te bundelen om samen de verantwoordelijkheid van
rentmeesterschap te dragen. Traditionele machtsverhoudingen veranderen door tegenkrachten
op te bouwen van vrouwen en mannen samen.
Anneleen Decoene is hoofdspreekster tijdens de ochtendsessie en werkzaam aan de
Katholieke Universiteit in Leuven. Zij schetst het perspectief vanuit de vrouw uit de witte
middenklasse. Bij de oudste vrouwen proef je nog strijdbaarheid, overgehouden uit hun strijd
om een plek in kerk en samenleving. Vijftig-zestigplus vrouwen kunnen op hun
verworvenheden verder bouwen en zonder al te veel strijd respect en gelijkwaardigheid
afdwingen. De jongste vrouwen voeren een andere strijd, meer gericht op de positie en
welbevinden van niet-witte christelijke vrouwen. Voor vrouwen wereldwijd waar educatie
nog lang niet in alle samenlevingen vanzelfsprekend is en het nog steeds een kwestie is van
overleven. Meer dan de helft van de wereldbevolking is vrouw en maar zeven tot tien procent
is goed of hoog opgeleid en geven leiding. Anneleen benadrukt dat ook in ons eigen land
vrouwen de kunst moeten leren verstaan hoe om te gaan met nog te vaak en teveel man-vrouw
tegenstellingen in de samenleving, de kerk inbegrepen.
De koppeling 'rentmeesterschap' en 'sociale duurzaamheid' is steeds vaker in de kerk te horen.
Dat vraagt om een manier van samenleven waarin krachten van vrouwen en mannen tezamen
broodnodig zijn. "Omdat God met ieder mens onderweg is naar het land waar mensen willen
wonen", zo verwoordt Karin van den Broeke, PKN-vertegenwoordigster, het.
Tijdens de lunch was er volop ruimte en tijd voor ontmoeten en contacten leggen. 's-Middags
zijn er acht verschillende workshops om je energie, creativiteit en interesse in te steken:
1. Boek Ruth, wat zegt de bijbel over feminisme en bezit;
2. Excursie naar De Nieuwe Poort waar jonge mensen uit het bankwezen elke woensdag aan
kunnen schuiven aan de Bijbeltafel. "In een wereld die bestaat uit winst, groei en succes kan
de vraag opkomen of je daaraan mee wilt blijven doen";

3. Basisinkomen en zorgarbeid. Een basisinkomen voor iedereen maakt dat mensen kunnen
kiezen of ze wel of niet betaald willen werken. Vanuit feministisch perspectief stelt zo'n
basisinkomen mensen vrij om creatief zorgarbeid te verrichten. Het biedt de mogelijkheid om
de tegenstelling tussen (onbetaalde) zorgarbeid en beroepsarbeid te doorbreken. In Nederland
is deze discussie in tegenstelling tot Zwitserland en Duitsland nog nauwelijks doorgedrongen;
4. Kasmoni, een spaartraditie in Suriname en Nederland;
5. Gender en het nieuwe liedboek, aandacht voor taal en beeldvorming, het alledaagse leven
en zoekende spiritualiteit;
6. Filmworkshop Solar Mamas, duurzame oma's die kennis krijgen van zonne-energie;
7. Workshop Credo's;
8. Muziek beluisteren, teksten schrijven en meerstemmig zingen.
Deze dag optrekken met vrouwen die niet in hokjes willen geloven, is goed en inspirerend. Ik
kijk reikhalzend uit naar de volgende oecumenische vrouwensynode.
Sara de Weerd-Walakutty
Meer willen weten? www.vrouwensynode.nl

