
WOORD VOORAF 

Met deze zevende uitgave van Proeven van Vrouwenstudies Theologie zetten 
we een traditie voort waarin op initiatief en onder verantwoordelijkheid van 
het IWFT Vrouwennetwerk Theologie (voorheen Interuniversitaire Werk
groep Feminisme en Theologie), in samenwerking met het Interuniversitair 
Instituut voor Missiologie en Oecumenica (IIMO), onderzoeksresultaten 
gepresenteerd worden van vrouwen die werkzaam zijn op het terrein van de 
theologie. De opzet van deze zevende bundel is ten opzichte van de 
voorgaande uitgaven opnieuw gewijzigd, zonder dat echter de centrale 
doelstelling van Proeven is aangetast. 

Proeven van Vrouwenstudies Theologie werd in 1989 gestart als een 
publicatieplatform voor vrouwen die zich voorbereiden op een promotie. Met 
dit publicatieplatform werd Proeven een wetenschappelijke serie waarin de 
specifieke vrouwenstudiescomponent van onderzoek in uiteenlopende theo
logische en godsdienstwetenschappelijke disciplines geprofileerd kon worden 
om daarmee een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van 
Vrouwenstudies Theologie. Vanwege de toename van gepromoveerde onder
zoeksters werd vanaf Proeven IV ook postdoc-onderzoek opgenomen; vanaf 
Proeven V door afzonderlijke artikelen in de rubrieken 'Voortgaande 
Discussie' en 'Werk in Uitvoering'. Ze toonden de brede ontwikkelingen 
binnen het vakgebied. In deze uitgave zijn beide rubrieken samengevoegd. 
Deze ontwikkeling laat onverlet dat de eerste doelstelling van Proeven van 

Vrouwenstudies Theologie, een publicatieplatform voor beginnende onder
zoeksters, gehandhaafd blijft. Toevoeging van postdoc-onderzoek levert een 
belangrijke bijdrage aan de presentatie van de ontwikkelingen van het 
vakgebied en de discussiemogelijkheden die dat opent. 

Nieuw is een rubriek waarin de redactie een discussie rond een algemeen 
thema heeft uitgelokt en waarin zowel beroepsmatige onderzoeksters als 
betrokken theologische professionals op andere terreinen hun visie geven op 
een actuele thematiek. Deze keer onder de titel 'Zin en Werk'. 

Een aantal vertrouwde rubrieken uit het deel 'Achtergronden' is in deze 
uitgave niet meer opgenomen. Het betreft de publicatielijsten en de kroniek 
waarin verslag werd gedaan van studiedagen, symposia en conferenties. Ook 
het overzicht van gepromoveerden keert niet terug. Aan de afsluiting van 
deze reeks is een speciale bijdrage gewijd. 

Zoals altijd werden de artikelen die opgenomen zijn, geworven via een 
oproep onder de leden van de OPP, het onderzoekstersnetwerk van het 
IWFT, en van de Nederlandse afdeling van de European Society of Women 
in Theological Research (ESWTR). 
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De proefschriftvoorstudies zijn tot stand gekomen onder begeleiding van 
de promotores en met hun instemming gepubliceerd. Daarnaast werden zij 
beoordeeld door de redactie en door de serieredactie. De overige artikelen 
werden eveneens zowel door de redactie als door de serieredactie beoordeeld. 

Ook nu weer maakte een substantiële subsidie van de Kommissie voor 
Projecten in Nederland van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen de 
uitgave van Proeven VII mogelijk. Mede namens de redactie spreken wij 
hiervoor onze hartelijke dank uit. Daarnaast bedanken wij Sigrid Schumacher 
voor de praktische ondersteuning, led Meurders en Aurica Nutt voor de 
tekstcorrecties en ten slotte Marian Papavoine die het camera-ready maken 
van deze uitgave verzorgde. 
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