Verslag van de NOSTER masterclass met Prof. Charles H. Parker te Utrecht, 13-11-2015
In het kader van het bezoek van de veelgeprezen historicus Prof. Charles H. Parker (St. Louis
University), vond op vrijdag 13 november in Utrecht een door dr. Jo Spaans en dr. Peter-Ben
Smit georganiseerde masterclass plaats waar promovendi uit het hele land hun onderzoek
hebben kunnen presenteren in de prachtige stijlzaal van Janskerkhof 13. Daarbij konden ze
rekenen op scherpzinnige feedback en vragen van Professor Parker, een expert op het
gebied van zowel calvinisme als katholicisme in de Nederlanden, die zich bovendien
recentelijk heeft toegelegd op de onderzoeksgebieden van de katholieke missie en global
Catholicism.
Als eerste sprak Richard de Beer over zijn onderzoek naar de conservatie, het (her)gebruik,
en de productie van liturgische gewaden in de schuilkerken van de Republiek. Pieter Roth
ging vervolgens in op zijn onderzoek naar de vaak bijzonder goed bewaard gebleven
bibliotheken van de Oudkatholieke kerk die hij beschreef als een venster op het wereldbeeld
van zeventiende- en achttiende-eeuwse clerici. Wietse van der Velde presenteerde zijn
gedetailleerde studie naar de levens en initiatieven van een aantal voorname leden van de
familie Wittert, die als voorbeeld kunnen gelden van de vaak onderbelichte rol van leken in
de achttiende-eeuwse Oudkatholieke kerk. In Marja van Leeuwens presentatie in het kader
van haar onderzoek naar mystieke spiritualiteit in de zeventiende eeuw, kwam naar voren
dat Mayken de Graef, een Haarlems klopje dat talloze preken van haar geestelijk leidsman
optekende, kan worden gezien als een actieve intermediair en als schrijfster op zichzelf, in
tegenstelling tot wat we bij het genre zouden verwachten. Vervolgens presenteerde
Thérèse Peeters haar onderzoek naar de missiecorrespondentie van zeventiende-eeuwse
Lazaristen in Algiers en Tunis, en beargumenteerde dat kijken naar vertrouwen en
wantrouwen in de relaties tussen missie en thuisfront een nieuwe en verhelderende manier
biedt om het succes of falen van (verre) missies te verklaren. Genji Yasuhira, die onderzoek
doet naar Utrechtse katholieken in de jaren 1670, problematiseerde in zijn presentatie het
concept van de public sphere en liet zien hoe katholieken met deze publieke ruimte
omgingen: hoe zij probeerden hand te krijgen in de definitie van de publieke ruimte en zo
ruimte voor zichzelf en de eigen geloofsuitoefening probeerden te creëren. Caroly van
Oostende wees er met haar betoog over de Parijse studentenopstand in de dertiende eeuw
op dat er vaak te makkelijk lineair wordt gedacht over de geschiedenis, en daarbij
middeleeuwse precedenten, in dit geval van een actieve, geletterde en mobiliserende groep
opstandige studenten, worden vergeten. Iris Busschers sloot de dag af met een presentatie
over haar onderzoek naar Nederlandse protestantse missie in Indonesië (1900-1949), waarin
zij uitlegde hoe haar studie het verband tussen missie en kolonialisme bloot wil leggen, zoals
dat al veel in de internationale historiografie gedaan is, maar niet voor de Nederlandse
context. De constructieve suggesties van prof. Parker en de andere toehoorders, maakten
dat deze inhoudelijk zeer diverse dag tot een verrijking voor alle deelnemers.
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