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Personalia 

- Aric Altena, http://www.xs4all.nl/ariealt, redacteur van Medi.am.aric Magazine en free-
o lance literatuurwetenschapper, publiceerde onder meer over browsers en nieuwe-

.S2 mediakunst. E-mail: ariealt@xs4all.nl 
£ -Inge Boer is UHD bij de Leerstoelgroep Literatuurwetenschap aan de Universiteit 

van Amsterdam. Zij publiceerde over postkolonialisme, literatuurtheorie en visu
ele cultuur, en oriental isme. E-mail: inge.boer@hum.uva.nl 

- Maarten Cookn is als universitair docent verbonden aan de Afdeling Wijsbegeerte en 
aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Uni
versiteit van Amsterdam. E-mail: coolen@hum.uva.nl 

- Lymey Dubbeld studeerde filosofie en wetenschapsdynamica en technologiestudies 
aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is zij aio aan. de Universiteit 
Twente. E-mail: l.dubbeld@wmw.utwente.nl 

- Ruud Hendriks doceert cultuur- en wetenschapsstudies aan. de Faculteit der Cultuur
wetenschappen van de Universiteit Maastricht. Zijn huidige onderzoek richt zich 
op de totstandkoming en de impact van adviezen van de Gezondheidsraad. 
E-mail: hendriks@philosophy.unimaas.nl 

- Wiel Kusten is hoogleraar algemene en Nederlandse letterkunde aan de Faculteit der 
Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht, en dichter. 

- Noortje 'Manes is verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Univer
siteit van Amsterdam. Ze publiceerde over de ruimtevaart en over publiek debat 
rond controversiële wetenschap op het world wide web. E-mail: marres@dds.nl 

-jos de Mul is als hoogleraar wijsgerige antropologie en haar geschiedenis verbonden 
aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. E-mail: 
demul@fwb.eur.nl 

- Arjen Mulder studeerde biologie, werkte een aantal jaar als filmrecensent en verdiep
te zich daarna in mediatheorie. Recent publiceerde hij essays over fotografie in Het 
fotografisch genoegen. 

- holle Nauta was hoogleraar wetenschapsfilosofie en sociale filosofie aan de Rijksuni
versiteit Groningen en is momenteel werkzaam als politiek filosoof. Van hem ver
scheen onlangs Onbehagen in de filosofie. 

- Rene'e van de Vall is verbonden aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de 
Universiteit Maastricht. E-mail: r.vandevall@lk.unim.aas.nl 

- Rein de Wilde is als hoogleraar wijsbegeerte verbonden aan de Faculteit der Cultuur
wetenschappen van de Universiteit Maastricht. 
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