De Stad – Over de auteurs
Marjan Groot is vooral geïnteresseerd in theoretische
benaderingen van materiele cultuur en vormgeving (design)
en de verbinding van het begrip design met andere culturele
media zoals kunst, film, en literatuur. Zij publiceerde over
vrouwen, gender en design; over design en biotechnologie; over cross-overs in
design tussen Europese en niet-Europese culturen; en over de receptie van
ornament en decoratie. Zij werkt als universitair docent in de geschiedenis van
design en wooncultuur aan de Universiteit Leiden bij de BA opleiding
Kunstgeschiedenis en MA opleiding Arts and Culture.
Rick Honings (1984) is neerlandicus en als docent en onderzoeker verbonden aan
de opleiding Nederlands van de Universiteit Leiden. In 2011 promoveerde hij op
de studie Geleerdheids zetel, Hollands roem! Het literaire leven in Leiden
1760-1860. Met Peter van Zonneveld schreef hij een biografie van Willem
Bilderdijk: De gefnuikte arend (2013). Momenteel werkt hij aan zijn NWO Veniproject The Poet as Pop Star. Literary Celebrity in the Netherlands 1780-1900.
Sjef Houppermans is UHD aan de opleiding Frans te Leiden. Zijn onderwijs en
onderzoek betreffen vooral de moderne en hedendaagse Franse Literatuur.
Boekpublicaties over o.a. Raymond Roussel, Claude Simon, Alain Robbe-Grillet,
Samuel Beckett, Marcel Proust en Jean Echenoz. Zie ook
http://hum.leiden.edu/houppermansjmm.html
Frans-Willem Korsten is bijzonder hoogleraar ‘Literatuur en samenleving’ aan de
Erasmus School of History, Culture and Communication; universitair hoofddocent
bij de opleiding Film- en Literatuurwetenschap van LUCAS : Leiden University
Centre for the Arts in Society; en part time lector bij de Hogeschool Rotterdam, in
het bijzonder in relatie tot het Piet Zwart Institute. Hij publiceerde Lessen in
Literatuur (3e druk 2009), Vondel belicht (2006) en Sovereignty as Inviolability
(2009) en is de co-editor van Joost van den Vondel : Dutch Playwright in the
Golden Age (2012). Zijn werk heeft inmiddels een draai gemaakt, uitgaande van
de proto-kapitalistische Republiek en de manier waarop het werk van Spinoza in
onze tijd werd herpakt door o.a. filosofen als Negri en Deleuze. In dit kader was
hij verantwoordelijk voor het NWO internationaliseringsprogramma ‘Precarity
and Post-Autonomia: The Global Heritage’. Hij werkt samen met Joost de Bloois

aan de historische en conceptuele relaties tussen literatuur, kunst en kapitalisme,
en met Yasco Horsman en Tessa de Zeeuw aan de relatie tussen literatuur en
recht in een post-humane samenleving.
Remke Kruk is emeritus hoogleraar Arabische taal en cultuur. Zij is als
gastmedewerker verbonden aan LIAS (Leiden Institute for Area Studies). Haar
onderzoeksgebieden zijn de middeleeuws Arabische filosofie en wetenschap,
inclusief de occulte wetenschap, en de Arabische literatuur. Zij vertaalde o.a.
verschillende klassieke Arabische teksten in het Nederlands. Haar meest recente
boek, The Warrior Women of Islam (Londen: I.B. Tauris, 2014) gaat over de rol
van vrouwelijke strijders in Arabische volksverhalen.
Lena Scheen is assistant professor op New York University Shanghai (NYU
Shanghai). Haar onderzoek richt zich op de culturele weerslag van urbanisatie in
China. Ze is de co-editor van Spectacle and the City: Chinese Urbanities in Art
and Popular Culture (Amsterdam University Press, 2014, met Jeroen de Kloet) and
is momenteel haar monograaf Shanghai: Literary Imaginings of a City in
Transformation aan het afronden.
Piet Schrijvers (1939), vertaler, essayist, emeritus hoogleraar Latijn (Universiteit
Leiden). Van hem verschenen tweetalige uitgaven van de Romeinse dichters
Horatius, Lucretius, Vergilius; zijn vertaaloeuvre werd in 2011 bekroond met de
Martinus Nijhoffprijs voor literaire vertalingen. Op dit moment werkt hij aan een
tweetalige uitgave van de tragedies van Seneca, waarvan het eerste deel ‘Medea,
Phaedra, Trojaanse Vrouwen’ verscheen in 2013.
Annelies Schulte Nordholt doceert Franse letterkunde aan de Universiteit Leiden.
Zij publiceert regelmatig over Maurice Blanchot, Marcel Proust en andere
moderne en hedendaagse Franse auteurs. Over de Frans-joodse literatuur van na
de oorlog verscheen Perec, Modiano, Raczymow. La génération d’après et la
mémoire de la Shoah (Amsterdam, Rodopi, 2008). Momenteel gaat haar
onderzoek over literaire representaties van de stedelijke ruimte in de naoorlogse
Franse literatuur, in het bijzonder bij Georges Perec.
Madeleine van Strien-Chardonneau is verbonden aan de onderzoekschool LUCAS
(Universiteit Leiden). Ze publiceert over Franse-Nederlandse contacten (17e-19e
eeuw): Franse reisverslagen, geschiedenis van het gebruik en het onderwijs van
het Frans in Nederland, Franstalige egodocumenten van Nederlanders, Belle de

Zuylen/Isabelle de Charrière (1740-1805).
Wim Tigges (1947) is universitair gastdocent Engelstalige letterkunde bij de
Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, met als specialisatie
o.m. de 19e-eeuwse roman.
Drs. Cornelis van Tilburg studeerde van 1984 t/m 1989 Klassieke Talen aan de
Rijksuniversiteit Leiden. Sinds 2000 is hij werkzaam als onderzoeker bij de
Faculteit der Geesteswetenschappen (Leiden University Centre for the Arts in
Society), sectie Klassieke Talen. Hij heeft verscheidene publicaties over Romeins
verkeer en stadsplanning op zijn naam staan (Romeins Verkeer, 2005, herdruk
2014) en Traffic and Congestion in the Roman Empire (2006, herdruk 2012) en
bereidt momenteel een proefschrift voor over infrastructuur en stadshygiëne in
de Grieks-Romeinse wereld.
Bart Veldhoen is oud-universitair docent Engelse Literatuur van de Middeleeuwen
aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde hoofdzakelijk over de middeleeuwse
e

e

ridderroman en de nawerking daarvan in de 19 en 20 eeuw. Recentelijk
verscheen Wulpse wijven, geile gasten: Middeleeuwse pikanterieën in woord en
beeld,samenstelling Ludo Jongen, Martine Meuwese, Bart Veldhoen en Norbert
Voorwinden, Leuven: Davidsfonds, 2004, waarvoor hij de Middelengelse teksten
vertaalde.
Helen Westgeest is universitair docent bij de opleiding Kunstgeschiedenis aan de
Universiteit Leiden. Haar onderwijs en onderzoek richten zich op moderne en
hedendaagse kunst. Haar meest recente boek Video Art Theory. A Comparative
Approach verschijnt eind 2014 bij Wiley-Blackwell Publishing. Zie voor meer
informatie
over
haar
onderzoek
en
publicaties:
http://zoekenopnaam.leidenuniv.nl/westgeest
Edwin Wieringa (Groningen 1964) studeerde Geschiedenis en Indonesische Talen
en Culturen aan de Universiteit Leiden (1982-88), alwaar hij in 1994 promoveerde
op een Javaans historiografisch onderwerp. Sinds 2004 is hij hoogleraar
Indonesianistiek en Islamwetenschap aan de Universiteit Keulen Zijn publicaties
betreffen m.n. verschillende aspecten van de traditionele en moderne literaturen
uit insulair Zuidoost-Azie.

