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frans van lunteren
Frans van Lunteren (1958) studeerde natuurkunde in Utrecht, waarna hij eveneens 
in Utrecht promoveerde op een onderzoek naar opvattingen over de zwaartekracht 
van Newton tot Einstein. Sinds 2002 werkt hij halftijds aan de Vrije Universiteit als 
hoogleraar in de geschiedenis der natuurwetenschappen en sinds 2007 tevens als 
Teylers hoogleraar in hetzelfde vakgebied aan de Universiteit van Leiden. Zijn on-
derzoek heeft vooral betrekking op de geschiedenis van de natuurkunde, de meteo-
rologie en de astronomie in de negentiende en twintigste eeuw.

rietje van vliet
Rietje van Vliet studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Lei-
den. Daar promoveerde ze op Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de Verlich-
ting (Nijmegen, 2005). Voor dit proefschrift ontving zij de Menno Hertzberger Prijs 
(2009). Als onafhankelijk onderzoeker publiceert zij onder meer over broodschrij-
vers en boekhandels en uitgeverijen uit de achttiende eeuw. Ze is projectleider van 
de Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften (www.ent1815.nl), lid van de re-
dactie van de ‘Nieuwe Reeks’ Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse 
Boekhandel (Tiele-Stichting) en eindredacteur van de Mededelingen van de Stich-
ting Jacob Campo Weyerman.

marita mathijsen
Prof. dr. Marita Mathijsen is emeritus hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd op het gebied van de negentien-
de-eeuwse literatuur en cultuur. Voor haar werkzaamheden ontving zij de Prins Bern-
hard Fonds Prijs voor de Geesteswetenschappen. Haar boek De geest van de dich-
ter (1990) werd bekroond met de Multatuliprijs. In 2002 verscheen De gemaskerde 
eeuw, over de mentaliteit van de negentiende eeuw. Haar cultuurhistorische studie 
Historiezucht verscheen op de lijst van beste historische boeken van 2013. Ze is ook 
bekend om haar essays en columns, o.a. in NRC. Bij Home Academy verschenen van 
haar de hoorcolleges De waarde van het woord, Mulisch en De hang naar historie.

willem melching
Dr. Willem Melching is als historicus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. 
Begin jaren tachtig woonde hij enkele jaren in West-Berlijn. Hij publiceert geregeld 
over de Duitse geschiedenis in de twintigste eeuw en levert commentaren op ont-
wikkelingen in ons buurland. Hij was redacteur van een drietal delen in de serie 
Ooggetuigenen schreef onder meer Van het socialisme, de dingen die voorbijgaan. Een 
geschiedenis van de DDR 1945-2000. Met Frits Boterman schreef hij De Duitse Phoenix. 
De geschiedenis van Duitsland in de twintigste eeuw.
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bert sliggers
Bert Sliggers is wetenschapshistoricus. Als conservator was hij verbonden aan 
Teylers Museum in Haarlem. Daar maakte een groot aantal tentoonstellingen over 
subculturen, zoals  over piercings, tatoeages, maar ook over het tentoonstellen van 
mensen, zowel van andere culturen als over bijzondere verschijningsvormen. In 
2018 was hij te gast op Lowlands met een ‘pornocontainer’ waarin aandacht werd 
besteed aan de effecten van de  seksuele revolutie uit de vorige eeuw. Daar hield hij  
voordrachten over taboe en tolerantie door de eeuwen heen. Als vervolg op deze 
presentatie was Sliggers vorig jaar op Lowlands opnieuw gastconservator met een 
Banned Books Club vol foute en verboden boeken, van subversief tot tenenkrom-
mend. Het onderwerp Foute Boeken? presenteerde hij uiteindelijk eind vorig jaar in 
Museum Meermanno in Den Haag.

studium generale universiteit leiden

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met Studium Generale Univer-
siteit Leiden. Studium Generale Universiteit Leiden organiseert lezingen voor stu-
denten en andere belangstellenden van binnen en buiten de universiteit die over
de grenzen van hun vakgebied heen willen kijken.

Voor meer informatie, kijk op: http://www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

http://www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
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College 1. Verboden wetenschap: Galileo Galilei’s Dialoog, door Frans van Lunteren

Galileo Galileï

Italië omstreeks 1600

Het proces in 1633
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College 2. Verboden filosofische werken in de 18e eeuw, door Rietje van Vliet

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
(1588-1795)

Nederland als boekhandel van de wereld

Op Zorgvliet doen de kinderen van diplomaat Willem Bentinck experimenten met hydra.

Hydra: spontane generatie
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College 3. Verboden Nederlandstalige fictie in de 19e eeuw, door Marita Mathijsen

De drukpers in de grondwet van 1815
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College 4. Mijn Strijd, een kritische beschouwing, door Willem Melching
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College 5. Foute boeken uit een recent verleden, door Bert Sliggers
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Jacob van Lenneps laatste roman’. In: Rick Honings, Lotte Jensen en Olga van Marion (red.), Schokkende 
boeken! Hilversum: Verloren, 2014, 55-62
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