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Archivalia Angelique Wegman-Dirks

Ten Geleide

C. Halkes, cursus Theologie in het perspectief van Feminisme en Christendom (1982-1994)
Tijdens een docentenoverleg van de Theologische Faculteit van de KU Nijmegen in 1982 introduceerde Catharina Halkes
haar initiatief om een theologie-cursus in te richten voor de vele belangstellenden, met name vrouwen, die haar college
Feminisme en Christendom volgden. De eerste experimentele cursus startte in januari 1983 en werd verzorgd vanuit de
onderwijs- en onderzoeksopdracht van mw. Halkes, Feminisme en Christendom. De cursus omvatte zes semesters
waarin de volgende (of vergelijkbare) onderwerpen werden behandeld:

1. Wordingsgeschiedenis van het Oude en Nieuwe Testament
2. Geschiedenis van het Christendom
3. Fundamentele thema's in de feministische theologie
4. Exegese van het Markus- en Lucasevangelie
5. Thema's uit de moraaltheologie
6. Ecclesiologie en pastoraat

De cursus werd afgerond met de uitreiking van een getuigschrift door de decaan van de faculteit. De cursus werd in totaal
zes keer gegeven, vanaf 1985 als een extra-curriculaire onderwijsvoorziening van de Theologische Faculteit. Voor
absolventen werden verschillende vervolgcursussen aangeboden. De inhoudelijke invulling van de cursussen was vanaf
1986 in handen van twee stuurgroepen, een voor de inleidingscursussen en een voor de vervolgcursussen. De
practische organisatie was in handen van een de coördinatice Angelique Wegman-Dirks.
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 1.Overzicht van Nederlandse literatuur met betrekking tot feminisme en christendom.

  1992
  
 2.Stukken betreffende groep 4, januari 1988-december 1990  1988-1990
  
 3.Stukken betreffende groep 5, september 1989-mei 1992  1989-1992
  
 4.Reader "Inleiding in de Feministische Ethiek" van Annelies van Heijst  [1992]
  
 5.Stukkende betreffende groep 6, januari 1991- januari 1994  1991-1994
  
 6.Reader inleidingscursus "Theologie in het perspectief van feminisme en

christendom", groep 6 - semester 3  1992
  
 7.Stukken betreffende groep 1, 1983-1985  1983-1985
  
 8.Reader "Moraaltheologie" voor de Inleidingscursus theologie in het perspectief van

feminisme en christendom  1993
  
 9.Versameling gedichten en vertellingen van groep 5, semester 3, najaar 1990  1991
  
 10.Syllabus voor het college "Wordingsgeschiedenis van het Oude en Nieuwe

Testament" van J.H. Negenman  1982
  
 11.Reader "Het liturgisch voorgaan in de liturgie" van H. Siemerink voor groep 6,

semester 6, 16 november 1993  1993
  
 12.Reader "Het evangelie volgens Lukas" van Huub Welzen voor groep [6], semester 4,

september-december 1992  1992
  
 13.Reader "Ecclesiologie; Op weg naar Gods Rijk, hoe te spreken en te handelen" van

H. Häring voor groep 6, semester 6, november-december 1993  1993
  
 14.Stukken betreffende vervolgcursus 1  1986-1989
  
 15.Stukken betreffende vervolgcursus 2  1989-1991
  
 16.Syllabus "Gang(en) door de (Kerk)geschiedenis" van Jan van Laarhoven voor de

cursus "Kerkgeschiedenis", groep [6], semester 2, augustus 1991  1991
  
 17.Syllabus voor het college "Geschiedenis van het vroege Christendom" van Louis

Goosen  1983
  
 18.Stukken betreffende groep 3, 1986-1989  1986-1989
  
 19.Stukken betreffende vervolgcursus 3  1991
  
 20.Agenda's met bijlagen voor en verslagen van de Stuurgroep Inleidingscursus

  1989-1996
  
 21.Lijsten van deelnemers aan de cursus, groepen 1-6  1983-1991
  
 22.Draaiboek voor de organisatie van de cursus  1988-1989
  
 23.Agenda's met bijlagen voor en verslagen van de Stuurgroep Vervolgcursus

  1986-1993
  
 24.Plakboek van de diplomauitreiking aan groep 6  1993
  
 25-26.Correspondentie  1982-1994

Bevat 2 stukken
  
  25.1982-1987
  
  26.1988-1994  
  
 27.Stukken betreffende de lustrumviering  1988
  
 28.Verslagen met bijlagen van de voorbereidingscommissie Oecumenisch

Feministische Leergang Zuidholland  1993
  
 29.Stukken betreffende cursussen feministische theologie van andere organisaties en

unversiteiten  1987
  
 30.Stukken betreffende de regionalisering van de Inleidingscursus  1988
  
 31.Uitnodiging voor de feestelijke afsluiting van groep 2 op 30 april 1987  1987
  
 32.Stukken betreffende de viering van het 7-jarig bestaan van de Inleidingscursus

  1990
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 33.Stukken betreffende de reunie van deelneemsters aan de inleidingscursus
  1992-1993, 1997

  
 34.Artikel "Wat bewoog zoveel vrouwen? Een indruk van vijf jaar cursus Theologie in

het perspectief van feminisme en christendom" van Marjet Derks  1988
  
 35.Artikel "Groeiprocessen in de geloofsbeleving van oudere vrouwen" van C.J.M.

Halkes  1991
  
 36.Begroting  1986/1987, 1989, 1992
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