
Symposium Theologie en Volkscultuur 
In gesprek met het werk van Henk Vreekamp 

 

Wanneer: Donderdag 23 maart 2017 

Waar: PThU Amsterdam, E-vleugel VU-hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam 

Iedereen is van harte welkom!  

Aanmelden via pthu.nl/actueel/agenda vóór 16 maart a.s. 

Op donderdag 23 maart 2017 wordt op de PThU in Amsterdam een symposium georga-
niseerd over het werk van Henk Vreekamp. Het programma richt zich op een breed pu-
bliek van geïnteresseerden in Nederlandse kerk- en religiegeschiedenis. Het werk van 

Vreekamp zal benaderd worden vanuit twee polen: een theologisch perspectief (Bijbels, 
inzettend bij de openbaring aan Israël) versus een meer empirische en religieweten-

schappelijke benadering van religieuze volkscultuur, met bijzondere aandacht voor de 
bevindelijke gereformeerde traditie in Nederland en de (kerk-)historische studie daar-

naar. 

Programma 

 10.00 Inloop met koffie en thee 
10.30 Inleiding dagvoorzitter (Gert van Klinken) 
10.40-11.15 Lezing Rinse Reeling Brouwer: ‘Volkscultuur 
beschouwd vanuit de reformatorische theologie; kritiek 
op de natuurlijke religie, vanuit de openbaring aan Isra-
ël’. 
11.15-11.50 Lezing Fred van Lieburg: ‘Volk, cultuur en 
geschiedenis: religieuze hotspot of theologische huts-
pot?’ (Beide lezingen ruim een half uur; daarna 10 min. 
ruimte voor verhelderingsvragen vanuit de zaal) 
12.00-12.30 Plenair gesprek met de zaal over de lezingen 
12.30-13.15 Pauze 
13.15-13.30 Introductie dagvoorzitter op de workshops 
13.30-14.30 half uur workshops (2 x); deelnemers kiezen 
zelf aan welke sessies zij deelnemen. 
  
Workshop 1: Marije Mazereeuw, predikant PKN in Mar-
rum: ‘Hebben Wodan en Thor ooit deel uitgemaakt van 
de Nederlandse religiegeschiedenis?’ 
Workshop 2: Jan Dirk Wassenaar en Ard ten Brinke: 
‘Het Saksische godsbeeld’. 

Workshop 3: Theo Hettema en Leo Mietus: ‘Gunning en 
de Edda’. 
Workshop 4: Hinne Wagenaar: ‘Een eigen Friese theolo-
gie?’ 
Workshop 5: Lucias de Haan: ´Het ontstaan van het con-
cept ‘Biblebelt’ als duidingskader voor een Nederlands 
plattelandsgebied´ 
Workshop 6: Wim Steller: ‘Jood en Heiden in het werk 
van Vreekamp’ 
  
14.30-15.00 Filmimpressie ‘de perceptie van Urk en 
Staphorst in volkscultuur en Biblebelt’; Lucias de Haan 
en Wim Steller. 
15.00-15.15 Theepauze 
15.15-15.30 Hanna Rijken: ‘Jood en heiden in christelijke 
liederen’ 
15.30-16.00 Wim Dekker slotbeschouwing: ‘Henk Vree-
kamp tussen Bijbel en volkscultuur op de Veluwe’ 
16.00 Sluiting en borrel 

https://www.pthu.nl/actueel/agenda/!/10848/symposium-theologie-en-volkscultuur

