
1 

 

Rapportage Leerstoel Tekstuele cultuur in de renaissance van de 

Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, 2016-2017 

 

Algemeen Nederlands Verbond-Tijmen-Knecht Fonds - Universiteit Utrecht 
 

Arnoud Visser 

 

Deze rapportage biedt een overzicht van mijn activiteiten (onderwijs, onderzoek en 

publieksactiviteiten) als leerstoelhouder van de ANV-Tijmen Knecht leerstoel in het 

academisch jaar van 2016-2017. Het betreft het vijfde, afsluitende jaar van deze 

leerstoel. 

 

1. Onderwijsactiviteiten 

Mijn ANV-onderwijstaak is dit jaar inhoudelijk gelijk gebleven aan die van vorig 

jaar. Voor de ANV-leerstoel heb ik mijn meeste onderwijs gegeven binnen de BA-

opleiding Nederlands, in lijn met de Overeenkomst tussen UU en ANV. Daarnaast 

was ik actief in het Honoursprogramma van de Faculteit Geesteswetenschappen en 

verzorgde ik een cursus voor het Utrecht University College. Het ging om de 

volgende cursussen: 

 

I. Cursussen 

1. ‘Wetenschap, geloof en kunst in de Nederlandse Gouden Eeuw’, (blok 1; c. 15 

studenten, BA). Deze cursus behandelt de cultuurgeschiedenis van de Gouden 

Eeuw in de Republiek: individuele colleges gaan over thema’s religieuze cultuur 

in het licht van de Opstand, de ontwikkeling van de kunstmarkt tussen c. 1550 en 

1700, en de verspreiding en circulatie van kennis en informatie. Twee colleges 

zijn, zoals ook in vorige jaren, volledig gewijd aan tekstuele cultuur, met 

bijzondere aandacht voor de politieke debatcultuur in de Zuidelijke Nederlanden 

en de Republiek (bv. ten tijde van de Bestandstwisten). 

2. ‘Vroegmoderne Letterkunde’, overzichtscursus voor eerstejaars studenten 

Nederlands, (c. 50 studenten, winter 2017); inleiding in de literaire cultuur van de 

Nederlanden (Noord en Zuid) vanaf de zestiende tot en met de achttiende eeuw; 

binnen de leeropdracht van de ANV-leerstoel was in het bijzonder van belang 

het hoorcollege over retorica en politiek. In dit college wordt de literatuur 

geplaatst in een bredere tekstuele cultuur, met bijzondere aandacht voor de 

uitwisseling van religieuze en politieke ideeën in de Noordelijke en Zuidelijke 

Nederlanden. 

3. ‘De klassieke traditie’, (blok 1, c. 20 studenten, MA) onderzoekscollege over de 

doorwerking van de klassieken in de tekstuele cultuur in Europa vanaf de 

oudheid tot en met de vroegmoderne tijd. Dit college heb ik samen met mijn 

collega Leonard Rutgers gegeven. 

4. Honoursprogramma: dit programma richt zich op getalenteerde studenten 

binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen die zich buiten hun reguliere 

onderwijsprogramma verder willen ontwikkelen. Het programma bestaat niet 
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alleen uit een aantal specifieke cursussen, maar ook uit activiteiten (lezingen, 

debatten, excursies, etc.) en maatschappelijke projecten. Ik heb in het afgelopen 

jaar, in samenwerking met departementscoördinatoren en docenten van het 

programma, vier plenaire bijeenkomsten georganiseerd met de gehele 

honoursgemeenschap (circa 110 studenten). Daarnaast was ik als directeur 

eindverantwoordelijk voor het programma als geheel. 

5. Op het Utrecht University College, een aparte instelling van de Universiteit 

Utrecht gericht op een internationale studentenpopulatie (een zogenaamd ‘liberal 

arts’-programma) heb ik opnieuw een cursus gegeven over de betekenis van 

‘klassiekers’ in de wereldliteratuur vanaf de klassieke oudheid tot heden, met 

bijzondere aandacht voor de mechanismes die schuilgaan achter canonvorming. 

Hierin komen bijvoorbeeld voor wat de renaissanceliteratuur betreft werken aan 

bod van Petrarca, Erasmus, Janus Secundus, en Daniel Heinsius (2e semester; 10 

studenten, 4 uur per week). 

 

II. Gastcolleges 

1. ‘Periodisering’: hoor/werkcollege in het RMA-programma waar 

renaissancestudies deel van uitmaakt (blok 1, c. 30 studenten). Het gaat om een 

cursus over methoden, debatten en concepten in de cultuurgeschiedenis. In mijn 

college problematiseer ik het begrip ‘renaissance’. 

 

III. Individueel onderwijs en studiebegeleiding 

1. Begeleiding afstudeerscripties: in het afgelopen jaar heb ik 4 BA-

afstudeerscripties begeleid en 1 MA-eindscriptie op het gebied van de 

vroegmoderne tekstuele cultuur. Daarnaast ben ik als tweede lezer opgetreden 

voor 3 BA-afstudeerscripties. 

2. Stages en assistenten: voor mijn onderzoeksproject over historisch leesgedrag 

(een digitaal platform voor de bestudering van historische leesaantekeningen, zie 

sectie over onderzoek hieronder) hebben ook dit jaar weer 2 BA-studenten 

assistentie verleend (voorlichting, transcriptie, schrijfopdrachten, spreekbeurten). 

3. Op initiatief van Jenny Bleijenberg hebben zij, Frank Judo (DB ANV), Peter 

Debrabandere (Neerlandia) en ik gesproken over nieuwe activiteiten voor een 

jongere doelgroep. Hierbij kwam ook opnieuw de mogelijkheid ter sprake om bij 

het ANV een student-stagiair te plaatsen voor het ontwikkelen van nieuwe 

projecten gericht op jongeren. Frank Judo zal dit verder uitwerken in 

samenwerking met de coördinator van de MA Neerlandistiek van de Universiteit 

Utrecht (Dr. Dieuwke van der Poel en Dr. Sven Vitse). 

 

 

2. Onderzoeksprojecten 

 Ik heb me het afgelopen jaar beziggehouden met het Alfa Meerwaarde-project 

van NWO, ter bevordering van maatschappelijke samenwerking, in 

samenwerking met Museum Huis Doorn, Koninklijke Brill Uitgeverij en de 

Universiteitsbibliotheek Utrecht. Het doel van dit project is het in kaart brengen 
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van de gemeenschappelijke wensen van universiteit en publieke instellingen op 

het gebied van het annoteren van digitaal erfgoed (zoals gescande boeken of 

archiefmateriaal). Het is per 1 februari 2017 succesvol afgesloten. Het resultaat 

bestaat uit de volgende twee componenten:  

a. Inventarisatie gebruiksopties voor een nieuwe annotatietool: op basis van 

drie workshops (14 juni in Doorn, 15 september in Utrecht en 28 oktober in 

Leiden) en twee afsluitende expert meetings in Utrecht hebben de betrokken 

partners de gebruikswensen van verschillende doelgroepen besproken en 

geprioriteerd.  

b. Een prototype en ontwikkelplan: op basis van deze inventarisatie heeft 

Etienne Posthumus een prototype gemaakt (in te zien via www.notanet.org), 

waarin de bestaande tool van “Annotated Books Online” is omgebouwd 

volgens de internationale 3IF standaard, gebruik makend van een Mirador 

viewer met ingebouwde annotatietool.  

 Ik ben als bestuurslid betrokken bij het opzetten van een groot publieksproject 

over Erasmus, “Digitaal Monument Desiderius Erasmus”, geïnitieerd door de 

Bibliotheek Rotterdam, de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letterkunde en het 

Huygens ING. Dit project probeert de werken en ideeën van Erasmus bredere 

bekendheid te geven onder middelbare scholieren. Naast deze educatieve 

doelstelling beoogt het project ook een breder publiek van geïnteresseerde leken 

te bedienen. De fondsenwerving voor het project vordert gestaag.  

 Ik heb (samen met Dr. Nina Geerdink en Anna-Luna Post) bij de Koninklijke 

Nederlandse Academie van Wetenschappen een aanvraag ingediend voor een 

Academie Colloquium over het thema ‘de cultuurgeschiedenis van reputatie’. 

Deze aanvraag is gehonoreerd. Het zal resulteren in een internationaal 

symposium dat gepland staat voor augustus 2018. 

 

Lezingen 
 Lezing symposium (13-10-2016). “Margins of Interpretation”, presentatie van het 

nieuwe online editie-project The Archaeology of Reading, University College, 
London. 

 Lezing congres (1-12-2016). ‘Reading Luther through Erasmus’ eyes.’ Lectio 
Conference ‘Authority Revisited’, Katholieke Universiteit Leuven. 

 

Promovendi 

In het afgelopen jaar heb ik als promotor drie promovendi begeleid: 

- John Tholen, die onderzoek verricht naar “De transformatie van de Metamorfosen: 

Hoe Ovidius werd gelezen in de vroegmoderne Nederlanden” (gefinancierd door 

NWO vanuit het programma Promotiebeurs Leraren). Zijn onderzoek, dat hij in 

deeltijd verricht naast zijn baan als docent klassieke talen, vordert naar wens: hij 

voorziet in het komend academisch jaar zijn manuscript te voltooien. 

- Anna-Luna Post (begonnen in oktober 2015) onderzoekt hoe de roem en reputatie 

van de wetenschapper Galileo Galilei zich verhouden tot zijn autoriteit als 

wetenschapper. Anna-Luna heeft belangrijke voortgang geboekt. Komend jaar zal zij 

bovendien belangrijke nieuwe ervaring opdoen als redactie-assistent van het 

http://www.notanet.org/
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prominente internationale wetenschapshistorische tijdschrift ISIS. Haar 

promotieonderzoek wordt gefinancierd door NWO via het zeer competitieve 

programma Promoties in de Geesteswetenschappen. 

- Andrea van Leerdam is per 1 oktober voortvarend en enthousiast begonnen als 

promovenda met een onderzoeksproject over de rol van illustraties in de vroegste 

gedrukte boeken in het Nederlands, uit de 15e en 16e eeuw. Ze onderzoekt daarbij in 

het bijzonder hoe houtsnedes kunnen functioneren als leeshulp en instrument tot 

kennisoverdracht. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door NWO, eveneens 

via het programma Promoties in de Geesteswetenschappen. De promotiebegeleiders 

naast mijzelf zijn collega’s Bart Besamusca (hoogleraar Middelnederlandse 

letterkunde te Utrecht) en Daantje Meuwissen (universitair docent kunstgeschiedenis 

aan de Vrije Universiteit Amsterdam). 

 

 

3. Activiteiten voor een breder publiek 

 

Mijn activiteiten voor een breder publiek bestonden uit lezingen, publicaties en 

presentaties: 

 

- Op 4 november heb ik in samenwerking met de KNAW, het Huygens ING en het 

Neolatinistenverband de jaarlijkse Erasmuslezing georganiseerd die dit jaar werd 

gehouden door Prof. Kathy Eden (Columbia University, New York). Prof. Eden gaf 

tevens een masterclass voor gevorderde MA-studenten en promovendi. 

- Op 20 mei heb ik een lezing gegeven (“Luther en de lach van Erasmus”) op de 

Publieksmiddag van het Utrecht Centre for Early Modern Studies over het gebruik van 

humor in de reformatie. 

- Ik heb ook afgelopen jaar weer vier columns geschreven voor Neerlandia, het 

ledenblad van het ANV: hierin probeer ik meer zicht te geven op mijn activiteiten als 

ANV-hoogleraar, maar ook in meer algemene zin de actualiteit van historische 

letterkunde te laten zien. Zie ook onder publicaties. 

- Ik was juryvoorzitter van de ANV Theaterscriptieprijs, die op 19 november 2016 is 

uitgereikt aan Isis Germano, voor haar scriptie “Een denkend lichaam in theater: Een 

cognitief-culturele analyse van de belichaming van het kijken.” 

- Op initiatief van Karel Van Goethem wordt er door het ANV, afdeling Vlaanderen, 

een publiekssymposium over Luther georganiseerd op 14 oktober 2017, waaraan ik 

een bijdrage zal leveren. 

 

Publicaties 

 ‘Irreverent Reading: Martin Luther as Annotator of Erasmus’, The Sixteenth 
Century Journal 48 (2017), 87-109. 

 “Florentius van Schoonhoven: De durf om wijs te zijn”, website Schrijverskabinet 

(Rijksmuseum, www.schrijverskabinet.nl/artikel/florentius-van-schoonhoven).  

 “Gerard Brandt: makelaar in literaire roem”, website Schrijverskabinet 

(Rijksmuseum, http://www.schrijverskabinet.nl/artikel/geeraerd-brandt/) 
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 Samen met Feike Dietz, “Otto van Veen - Buitenbeentje en multitalent”, website 

Schrijverskabinet (Rijksmuseum, http://www.schrijverskabinet.nl/portret/otto-

vaenius/). 

 ‘Wereldvreemd’, Neerlandia 121 (1) 21. 

 ‘De zin en onzin van dure woorden’, Neerlandia 121 (2) 25. 

 ‘De culturele export van Otto van Veen’, Neerlandia 121 (3) [ter perse]. 

 

Bestuurlijke verantwoordelijkheden en academische dienstverlening 

- Ik heb het afgelopen jaar als referent wetenschappelijke tijdschriften geadviseerd 

over twee manuscripten voor artikelen. 

- Per 1 september 2016 ben ik als Director van het Humanities Honours Programme  

voor 1 dag per week verantwoordelijk voor het honoursonderwijs bij de Faculteit 

Geesteswetenschappen. Daarnaast heb ik sinds die datum Els Stronks vervangen als 

hoofd van de sectie Vroegmoderne Letterkunde. 

 

Het afgelopen jaar heb ik bijzonder veel plezier mijn taken als ANV-leerstoelhouder 

uitgevoerd. Met het voltooien van dit vijfde jaar komt er een eind aan mijn rol als 

ANV-hoogleraar. Ik wil het bestuur van het ANV en de ANV-leden van de 

toetsingscommissie graag heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij 

hebben gesteld. 

 


