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aan een proefschrift over metaforen op/van het internet. 
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MAARTEN DOORMAN is filosoof aan de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Uni
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Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Onlangs verscheen van zijn hand 
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DOUWE DRAAISMA is bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Psychologie 

aan de Universiteit Groningen. Hij schreef onder meer Het verboden raderwerk. 
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publicist, hoexum.siemonsma@hccnet.nl 

SJAAK KOENIS, universitair hoofddocent aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen 
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Nederland als onderdeel van Diversiteit in de polder, een uitgave van het wetenschap
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PETER PETERS Is verbonden aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Uni

versiteit Maastricht, Van hem verscheen vorig jaar: De haast van Albertine. Reizen in de 

technologische cultuur naar ten theorie van passages, p.peters@philosophy.unimaas.nl 

WOUTER VERAART is als docent verbonden aan de Afdeling Rechtsfilosofie en Rechts-

geschiedenis van de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam en 
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met Niki Vermeulen en Mirko Reither). r.dewilde@phiiosophy.unimaas.nl 
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