
 
 
 
- PERSBERICHT - Van Woudenberg Dissertatieprijs 2022 
 
In 2022 heeft de Stichting Vrienden van het KNIR voor de vijfde keer de Van Woudenberg 
Dissertatieprijs toegekend. Deze tweejaarlijkse prijs is vernoemd naar Gerda van 
Woudenberg (vertaalster en docente Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit 
van Rome La Sapienza) en wordt toegekend aan een recent gepromoveerde onderzoeker 
die een verblijf aan het KNIR op een inspirerende manier heeft benut voor zijn of haar 
promotieonderzoek. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €2.500, waarvan €1.000 vrij te 
besteden is. De rest van het bedrag is bedoeld om aan het KNIR een workshop te 
organiseren, over het onderwerp van de dissertatie of over vervolgonderzoek. Daarnaast 
ontvangen de drie finalisten een jaarlidmaatschap van de Stichting Vrienden van het KNIR. 
 
De jury van de Van Woudenberg Dissertatieprijs bestond dit jaar uit Matthijs Jonker, Peter 
van Kessel, Jeremia Pelgrom en Elisja Schulte als juryvoorzitter. De juryleden hebben 
kennisgenomen van de vier ingediende dissertaties die gepaard gingen met een motivatie 
voor de inzending en voor een op het KNIR te organiseren workshop. Op 17 juni jl. heeft 
juryberaad plaatsgevonden in aanwezigheid van de voltallige jury. 
 
De Van Woudenberg Dissertatieprijs 2022 is toegekend aan: 
Anna-Luna Post – Claiming Fame for Galileo. Reputation and Scholarly Credibility in Early 
Modern Italy (271 pp, verdedigd aan de UU op 30 september 2020). 
 
Uit het juryrapport: ‘Claiming Fame for Galileo is rijk aan invalshoeken, geraadpleegde 
bronnen en indringende analyses. Het levert nieuwe bijdragen aan de stand van het 
onderzoek, allereerst door op allerlei punten een samenhang te ontvouwen tussen 
wetenschap, recht en religie. Het is een veelzijdig onderzoek betreffende een aansprekend 
thema dat perspectief biedt op verdere uitwerking, internationaal, interdisciplinair en 
diachronisch, en dat kan bijdragen aan de correctie van het zicht op de 
wetenschapsbeoefening in Italië.’ 
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