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UITNODIGING netwerkbijeenkomst

Haakt de Biblebelt af?
Wantrouwen en complotdenken onder bevindelijk gereformeerden
Zaterdag 26 november 2022
Congreszaal Driestar educatief, Burgemeester Jamessingel 2, Gouda

Programma
❖

9.30-10.00:

Inloop met koffie

❖ 10.00-10.10:

Opening

❖ 10.10-10.30:

Introductie en historische inbedding thema

❖ 10.30-11.00:

Afgehaakt Nederland en de Biblebelt

❖ 11.00-11.30:

Pauze

❖ 11.30-12.00:

Waarom refomillennials de coronavaccinaties weigeren:
Presentatie eerste onderzoeksresultaten

(Fred van Lieburg, voorzitter Dutch Biblebelt Network/ hoogleraar
religiegeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam)
(Josse de Voogd, geograaf)

(Anneke Pons- de Wit, godsdienstsocioloog KU Leuven &
Hidde Slotboom, cultuurhistoricus Universiteit Utrecht)
❖ 12.00-12.30:

Polarisatie in reformatorisch Nederland: presentatie
onderzoeksresultaten
(Redactie Reformatorisch Dagblad)

❖ 12.30-13.30:

Lunch

❖ 13.30-14.00:

Pitch presentaties lopend onderzoek naar de Biblebelt

❖ 14.00-15.00:

Forumdiscussie o.l.v. Rens Rottier
m.m.v. alle sprekers en Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid SGP

❖ 15.00-15.45:

Zesde Biblebelt Lezing “De zegen van de zuil”

❖ 15.45-16.30:

Borrel

(Andries Knevel, theoloog en journalist)

Aanmelding en kosten
U kunt zich tot 21 november 2022 aanmelden voor deze netwerkbijeenkomst door een mail te sturen naar
info@dbbn.nl. Vermeld daarin alstublieft uw naam en (indien van toepassing) het instituut waaraan u verbonden
bent. De entree (inclusief lunch) bedraagt € 30,00 (studenten €15,00), en dient vooraf te worden overgemaakt op
rekening NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Apeldoorn.

Thema
Meedoen aan boerenprotesten tegen het
stikstofbeleid, zich niet conformeren aan het
coronabeleid
en
steunbetuigingen
voor
populistische leiders als Donald Trump en Thierry
Baudet: Het zijn slechts enkele voorbeelden van
participatie van een deel van de Biblebelt aan
protesten die blijk geven van het wantrouwen
tegenover de overheid dat in huidige
postmoderne samenlevingen als de Nederlandse
groeit. Een wantrouwen wat gepaard gaat met
het aanhangen van alternatieve waarheden
ofwel ‘complottheorieën’.
Delen bevindelijk
gereformeerden dit wantrouwen richting
overheidsinstanties? Gaat er ook bij hen complotdenken schuil achter participatie in protesten en het negeren van
overheidsregels? Kortom: Haakt de Biblebelt af? En zo ja, waarom is de Biblebelt daar zo gevoelig voor? Is hier
sprake van een ontwikkeling die strijdig is met of juist diep verankerd ligt in het bevindelijk gereformeerde
gedachtegoed?
Dergelijke vragen zullen aan bod komen tijdens de studiedag die het Dutch Biblebelt Network dit jaar organiseert.
Tijdens deze dag, die een follow-up is van de vorige studiedag over geweld in de Biblebelt, zal het netwerk de eerste
resultaten presenteren van het onderzoek dat ze in opdracht van diverse overheden uitvoert naar de motivaties en
informatiebronnen van jongvolwassen vaccinatieweigeraars van reformatorische huize. Daarnaast zullen
wetenschappers van diverse disciplines hun licht werpen op de vraag of de Biblebelt afhaakt. In de middag is er
ruimte voor discussie, waaraan ook enkele bestuurders zullen deelnemen.

Over Dutch Biblebelt Network
Het Dutch Biblebelt Network is een interdisciplinair initiatief van wetenschappers van de VU Amsterdam. Het
bevordert onderzoek naar het theologisch, historisch en sociaal-cultureel functioneren van de reformatorische
groepering in het religieuze landschap, in de moderne samenleving en in het publieke debat. Het netwerk bestaat
uit academici en studenten en staat in nauw contact met maatschappelijke organisaties uit de doelgroep. Het werd
opgericht in 2012 en op 8 februari 2013 officieel gelanceerd. Jaarlijks vindt in november een netwerkbijeenkomst
plaats rond thema’s die vragen oproepen voor de Biblebelt. Meer informatie over het netwerk is te vinden op
www.dbbn.nl. Wilt u ons financieel steunen, zodat wij verder kunnen gaan met het organiseren van activiteiten?
Dat kan via IBAN NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Apeldoorn.

Dit jaar wordt de Biblebelt Lezing gehouden door
Andries Knevel
De Biblebelt Lezing biedt een podium aan een spreker die zowel vanuit betrokkenheid
bij de reformatorische traditie als vanuit een brede maatschappelijke ervaring een
persoonlijke, kritische en/of leerzame visie geeft op de toestand van de zogeheten
Biblebelt. Eerder werden Biblebelt Lezingen gehouden door Jan Schinkelshoek, Dirk
Vergunst, Willem Frijhoff, Mart van Lieburg en Beatrice de Graaf.

