Call for papers

Vergeten Reformaties in de Nederlanden
Symposium Utrecht, vrijdag 6 oktober 2017
In 2017 wordt overal stilgestaan bij het 500-jarig jubileum van de Reformatie. In
Nederland was er in 1517 echter nog helemaal geen sprake van ‘de’ Reformatie. De
nieuwe lutherse ideeën en geschriften drongen weliswaar door in de samenleving, maar
gedurende de zestiende eeuw streefden allerlei groepen hun eigen hervorming na:
wederdopers en katholieken evenzeer als lutheranen en calvinisten. Pas vanaf het eind
van de zestiende eeuw (in de periode tussen 1572 en 1648) kreeg de Reformatie
definitief vorm in een gereformeerde kerk die werd gesteund door de staat. Deze
uitkomst heeft met terugwerkende kracht de Nederlandse geschiedschrijving over de
Reformatie bepaald. Er tot nu toe weinig aandacht geweest voor de langzame
doorwerking van de kerkelijke reformatie op het platteland, terwijl daar juist sprake
was van grote diversiteit. Net zoals de protestantse reformaties in de Zuidelijke
Nederlanden vaak vergeten zijn, hebben ook de zestiende-eeuwse ontwikkelingen en
hervormingspogingen binnen de context van de katholieke kerk in de Noordelijke
Nederlanden tot nu toe niet veel aandacht gekregen; het zijn de vergeten reformaties.
Tijdens een symposium op 6 oktober 2017 gaan we op zoek naar lokale verhalen over
die vergeten of onderbelichte reformaties in de lange zestiende eeuw. De aandacht gaat
uit naar diversiteit en dynamiek: we bestuderen het hervormingsstreven van
verschillende groepen in verschillende regio’s, met de nadruk op het platteland en de
kleine steden, waarover nog weinig bekend is. We willen zo een genuanceerder beeld
krijgen van het godsdienstige leven in de lange periode waarin de Reformatie in de
Nederlanden plaatsvond. Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met de
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis en in samenhang met de tentoonstelling
‘De kracht van Luther. 500 jaar Reformatie’ in Museum Catharijneconvent (22
september 2017 tot 28 januari 2018) en zal resulteren in een Nederlandstalige
publicatie voor een breed publiek.
We verwelkomen bijdragen in de vorm van een paper van 20 minuten. Gelieve een
abstract en een titel te sturen naar Suzan Folkerts (s.a.folkerts@rug.nl) voor 1 februari
2017.
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