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UITNODIGING netwerkbijeenkomst

Geweld in de Biblebelt
Zaterdag 6 november 2021
Collegezaal Driestar educatief, Burgemeester Jamessingel 2, Gouda

Programma


9.30-10.00:

 10.00-10.10:
 10.10-10.30:

Inloop met koffie
Opening
Inleiding: Volle harten, lege hoofden of losse handjes?
(Fred van Lieburg, voorzitter Dutch Biblebelt Network/ hoogleraar
religiegeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam)

 10.30-11.15:

Vijfde Biblebelt Lezing
(Beatrice de Graaf, faculteitshoogleraar Geesteswetenschappen
Universiteit Utrecht)

 11.15-11.45:

Pauze

 11.45-12.15:

Gramstorig: de keerzijde van het vreemdelingschap
(Wim Dekker, lector Informele Netwerken en Laatmoderniteit Christelijke
Hogeschool Ede)

 12.15-12.45:

Politiewerk in de (Zeeuwse) Bijbelgordel
(Jan Hoekman, politiekundige / Operationeel Expert basisteam ZeeuwsVlaanderen, Marta Dozy & Jacoline Takke

 12.45-13.45:

Lunch

 13.45-14.15:

Een bron van oorlog of een bron van vrede: Geweld in de Bijbel en
de Biblebelt
(Arie Versluis, geassocieerd onderzoeker Oude Testament Theologische
Universiteit Apeldoorn)

 14.15-15.00:

Forumdiscussie m.m.v. alle sprekers

 15.00-15.30:

Borrel

Aanmelding en kosten
U kunt zich tot 1 november 2021 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:
Geweld in de Biblebelt
Bevindelijk gereformeerden staan sinds jaar en dag
bekend als ’stillen in den lande’, niet als mensen die
snel de barricaden op gaan. Zij respecteren over het
algemeen de overheid die het zwaard draagt. Maar ten
tijde van de coronapandemie vielen er een paar rake
klappen bij refokerkdiensten. En ’s lands geheime
dienst repte in een jaarverslag over ‘conservatiefchristelijke denkbeelden’ onder rechts-extremisten. Zit
er in de Biblebelt meer radicaliteit dan gedacht? Of
moeten we goed onderscheid maken tussen religieuze
overtuigingen en gevoelens van vervreemding in de moderne samenleving?

© Rob Voss/ ANP (bewerking de Stentor)

Over deze thematiek organiseert het Dutch Bible Belt Network een studiedag. Naast diverse wetenschappelijke
bijdragen, wordt er ook een lezing verzorgd door het landelijk Kennisnetwerk Bijbelgordel van de Politie, dat
vorig jaar werd opgericht ten behoeve van politiemensen die de ‘hechte gemeenschappen’ van bevindelijk
gereformeerden in hun werkgebied hebben. Coördinator Jan Hoekman, operationeel expert Gebiedsgebonden
Politie (GGP) en politiekundige, schreef met medewerking van Marta Dozy en Jacoline Takke Politiewerk in
de (Zeeuwse) Bijbelgordel, een bewerking van het onderzoek dat hij enkele jaren geleden uitvoerde.

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 Beatrice de Graaf
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 Jan Schinkelshoek, Dirk
Vergunst, Willem Frijhoff en Mart van Lieburg.

