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PETER BAGGEN en BABS VAN DEN EERGH zijn filosoof Beiden waren jarenlang verbonden 
aan de universiteit. Nu werken zij ais stafmedewerker voor de AWT. 

MARIEKE BOR.REM studeerde humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek in 

Utrecht en is momenteel, verbonden aan het Duitsland Instituut in Amsterdam, 

waar ze werkt aan. haar proefschrift over Hannah Arendts Amor mundi als vorm van 

posthumanisrisch engagement. Borren@dia.uva.nl 

ROB HAGENDÏJK is wetenschaps- en. technoiogieonderzoeker aan de Universiteit van 
Amsterdam, afdeling Politicologie en dean van de International School for 
Humanities and Social Sciences. Hij doet vergelijkend onderzoek naar 
publieksparticipatie in besluitvorming over wetenschap en techniek. 
R.P.Hagendijk@uva.nl 

GOVERT DEN HARTOGH is hoogleraar Ethiek aan de Universiteit van Amsterdam. Op 

het gebied van de medische ethiek houdt hij zich vooral bezig met morele 

kwesties rond het levenseinde. Daarnaast publiceert hij over thema's op het 

gebied van de rechtsfilosofie (Mutual expectations. A conventionalist theory of law, Kluwer 

2002), de politieke filosofie en de handelingstheorie (The authority of intention, 

Ethics 2004). In opdracht van het Rathenau-insrituut schreef hij het boek Gift of bij

drage? Over morele aspecten van orgaandonatie (2003). hartogh@hum.uva.nl 

NOORTJE MARRES is als onderzoeker in de filosofie van wetenschap en technologie 

verbonden aan de Universiteit van. Amsterdam. Zij werkt momenteel aan een 
proefschrift over issue-politiek, nieuwe media en het democratisch tekort. 
Zij is redacteur van Krisis. marres@dds.nl 

ANNEMARIE MOL is één dag in de week Socrates-hoogleraar Politieke Filosofie in. 

Twente. De afgelopen jaren werkte ze daarnaast aan de projecten Klant, burger, 

zieke en Het goede doen. Ze werd gefinancierd door ZON/MW en het Ethiek 103 

en Beieid-programma van NWO. Inmiddels zoekt ze nieuwe financiering. 
a. mo 1@ wm w. u twente. nl 
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LOLLE NAUTA publiceerde eerder onder meer Argumenten voor een kritische ethiek De factor Pmmaiia 

van de kleine c en Onbehagen in de filosofie. Onlangs verscheen van hem Ik deuk niet na.. 

Kwesties en pretenties in de filosofie, een bundeling columns uit Filosofie Magazine. 
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ANNEMIEK NEUS is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling 

Politicologie. Haar onderzoek richt zich op de rol van patiëntenorganisaties 

in maatschappelijke en ethisch normatieve debatten. A.P.Neiis@uva.nl 

GEKARD DE VRIES is hoogleraar Wetenschapsfilosofie en. Filosofie van de Technologische 

Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op filoso

fische vraagstukken van wetenschap en politiek. G.H.deVries@uva.nl 

REIN DE WILDE is hoogleraar Wijsbegeerte aan de faculteit. Cultuurwetenschappen van 

de Universiteit Maastricht. Recent verscheen van hem het essay Bezeten vangenen, 

een studie naar de innovarieooriog over generisch gemodificeerd voedsel (samen 

met Niki Vermeulen en Mirko Reither). r.dewilde@phiiosophy.unimaas.nl 

ESTHER WIT studeerde humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, 

studeert momenteel cultural analysis aan de Universiteit van Amsterdam, en 

werkt ais inhoudelijk medewerker bij het Humanistisch Verbond in Amsterdam. 

E.Wit@uvh.nl 

HUB ZWART is hoogleraar Filosofie aan de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde 

& Informatica, hoofd van de afdeling Filosofie & Wetenschapstudies en directeur 

van het Centre for Society and Genomics aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. 

Hij verricht momenteel vooral onderzoek op het gebied van genomics en weten

schap & verbeelding. Haezwart@sclkun.nl 
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