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MURAT AYDEMIR is docent literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. 

Hij werkt aan een proefschrift over representaties van en reflecties op het manne

lijke orgasme in literatuur, film, theorie en. filosofie en. beeldende kunst. 

E-mail: maydemir@hum.uva.nl 

RUTH BENSCHOP is als postdoc verbonden aan de capaciteitsgroep Gezondheidsethiek 

en. Wijsbegeerte van de Universiteit Maastricht. Haar proefschrift is een histo

risch en conceptueel onderzoek naar alledaagse instrumenten in de psychologie. 

Momenteel doet ze onderzoek naar de maatschappelijke implicaties van 

genetisch testen op de werkplek. Email: Ruth.Benschop@zw.unimaas.nl 

TANNY DOBBELAAR studeerde filosofie aan. de Universiteit Utrecht en was tot 1999 

eindredacteur van. Krisis. Ze publiceert over filosofie en wetenschap. 

RUUD HENDRIKS is als universitair docent verbonden aan de Faculteit der 

Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Hij verricht 

empirisch-filosofisch onderzoek op uiteenlopende terreinen. 

E-mail: Hendriks@philosophy.unimaas.nl 

AMANDA KLUVELD Is historica. Zij is als universitair docent cultuur- en mentaliteits

geschiedenis verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de 

Universiteit van Amsterdam. In 1.999 promoveerde zij op Reis door de hel der 

onschuldigen. De expressieve politiek van de Nederlandse antivivisectionhtm 1870-1940 

(Amsterdam University Press, 2000). Zij publiceerde artikelen over 

vergeving, de geschiedenis van het Nederlandse humanisme, politieke cultuur 

rond. 1900, feminisme en mode. Kluveld schrijft recensies voor het Historisch 

Nieuwsblad en columns voor de opiniepagina van NRC-Handelsblad. 

E-mail: maii@amandakiuveid.com 

FRANS-WILLEM KORSTEN werkt momenteel in Leiden bij de opleiding Literatuurweten- 103 

schap. Zijn proefschrift ging over de interactie tussen verhalen en argumenten 

(The wisdom brokers), daarna schreef hij een controversiële inleiding in literatuur

geschiedenis en theorie (Lessen m literatuur). Momenteel werkt hij aan een boek Krisis 2004 | 1 

over recht, economie en. literatuur in de zeventiende eeuw (Vondel). 

E-mail: F.W.A.Korsten@let.leidenuniv.nl 
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MiCHiEL LEEZENBERG is als universitair docent verbonden aan de Afdeling Wijsbegeerte 

van de Facultcut der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. 

Zijn voornaamste onderzoeksgebieden zijn de intellectuele en ideologische 

tradities van de islamitische wereld en de grondslagen van de taalkunde en 

de sociale wetenschappen. Hij publiceerde onder andere Islamitische jïlosojïe. 

Een tjeschicdcnis. E-mail: leezenb@hum.uva.nl 

ANNEMARIE MOL is een dag in. de week Socrateshoogleraar Politieke Filosofie aan de 

Universiteit Twente. Daarnaast werkt ze aan een onderzoek naar de vormgeving 

van patiënten als burger, klant en zieke. Haar meest recente boek is The body 

multiple. Ontology in medical practice (Duke University Press, 2002). 

E-mail: A.M.ol@wmw.titwente.nl 

LOLLE NAUTA publiceerde eerder onder meer Argumenten voor een kritische ethiek, De factor 

van de kleine c en Onbehqgen in de filosofie. Onlangs verscheen van hem Ik denk niet na. 

Kwesties en pretenties in de filosofie, een bundeling columns uit Filosofie Mqgozine. 

RITA STRUHKAMP studeerde fysiotherapie en theorie van de gezondheidswetenschap

pen. Zij is als aio verbonden aan de leerstoelgroep Wijsbegeerte van. de 

Universiteit Twente, waar zij op dit moment haar proefschrift over idealen 

en niet-ideaien in de praktijk van het revalideren afrondt. 

E-mail: R.M.Struhkamp@utwente.nl 

TSJALLI'NG SWÏERSTRA is verbonden aan de leerstoelgroep Wijsbegeerte van de 

Universiteit Twente, Hij doceert (techniek}ethiek en sociale/politieke filosofie en 

doet onderzoek op het gebied van de algemene techniekethiek, vooral aan de hand 

van biomedische technologieën. Zijn laatste boek (als co-editor) is Prqgmatist ethics jor 

a technological culture (Kluwer, 2002). E-mail: t.e.swierstxa@utwente.nl 

MYRIAM WINANCE doet onderzoek naar hoe handicap wordt gedefinieerd in 

verschillende prakijken en hoe deze definities de gehandicapte persoon, raken 

en transformeren. Ze is als postdoc verbonden aan INSERM, Centre de Recherche 

Médecine, Sciences, Santé et Société (CERMES) / Research Centre Medicine, 

Sciences, Health and Society. E-mail: myriam.winance@worldonline.fr 
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