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R.E.NÉ BOOMKENS is hoogleraar Sociale en Cultuurfilosofie aan de Faculteit der 

Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen. Hij schreef diverse boeken, en artike

len over moderne ervaring, waaronder De angstmachirte en Een drempelwcreld. Moderne 

ervanng en stedelijke openbaarheid (NAi, Rotterdam), r.w.boomkens@oprit.rug.nl 

MAARTEN DOORMAN is filosoof aan de Faculteit Cultuurwetenschappen van de 

Universiteit Maastricht en. bijzonder hoogleraar Journalistieke Kritiek van Kunst 

en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Van zijn hand verschenen onder 

andere Kieketak en klotterbrooke. Art in progress en De romantische orde. 

doorman@philosophy.unimaas.nl 

WIM DÜBBINK is als universitair docent verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte 

van de Universiteit Tilburg. Hij werkte van medio 1.997 tot medio 1999 voor de 

Directie Natuurbeheer van het Ministerie van LNV en was in die hoedanigheid 

onder andere betrokken bij Operatie Boomhut. W.dubbink@uvt.nl 

DIRK HAEN is student wijsbegeerte aan de Universiteit van. Amsterdam en hoofdredac
teur van Cimedart. Dirk.haen@stuclent.uva.nl 

MACHIEL KARSKENS is hoofd van. de Sectie Sociale en Politieke Wijsbegeerte aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde over de filosofieën, van Hobbes, 
Leibniz, Schmitt en. Foucault; over onderwerpen op het gebied van de (theorie 
van de) geschiedenis van de filosofie en de metafysica en over verschillende cen
trale begrippen binnen, zijn onderzoeksgebied (individu, vreemdeling, (politieke) 
kritiek, de tegenstelling tussen subjectief en. objectief, conflict en uitsluiting). 
m.karskens@philru.nl 

BRUNO LATOUR is sinds 1982 als hoogleraar verbonden aan het Centre de Sociologie de 

l'Innovation van de Ecole Nationale Supérieure des Mines in Parijs. Hij schreef 

onder meer laboratory lift, Science in Action, The pasteurization of France, Aramis or the love of 1 og 

technology, We have never heen modem en Pandoras Hope. Essays in the reality of science studies. 

Bruno Latour bekleedt momenteel de Spinoza-ieerstoei aan de Universiteit van 
Amsterdam, latour@csi.ensmp.fr Kris|$ 2oo . 2 
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AMADE M'CHAREK is universitair hoofddocent bij de Afdeling Politicologie en de 

Afdeling Biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek gaat over 

normatieve aspecten van biomedische praktijken. Ze schreef het boek Sporen en 

resonanties. A.A.Mcharek@uva.nl 

ANNEMARIE MOL is Socrates-hoogleraar Politieke Filosofie aan. de Universiteit van 

Twente. Ze publiceerde met Marc Berg (red.) Differences in medicine. Unravelling practi

ces, techniques, and bodies en. met John Law (red.) Complexities. Social studies oj knowledge 

practices. Haar boek The body multiple. Ontolqgy in medical practice kreeg de Ludwig 

Fleck Prize van. 4S en de Sociology of Health and Illness Book Prize van cle British 

Association of Sociology, a.mol.@utwen.te.nl 

LIESBETH NOORDEGRAAF-EELENS is als filosoof en econoom verbonden aan de Faculteit 

der Economische Wetenschap van de Erasmus Universiteit Rotterdam.. Ze schreef 

onder meer De overspelige bankier. Van homo economicus tot Übermensch. 

eele.ns@few.eur.nl 

Gijs VAN OENEN is universitair docent ethiek en rechtsfilosofie aan de Faculteit der 

Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van zijn hand verscheen 

dit jaar bij Boom het boek Ongeschikt recht Anders denken over de rechtsstaat, vanoe-

nen@fwb.eur.nl 

ERNST-OTTO ONNASCH is verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar hij 

aan de Faculteit der Wijsbegeerte in het kader van een VIDI-onderzoeksbeurs van 

NWO met twee promovendi onderzoek doet naar het late werk van Immanuel 

Kant (Opus postumum). onnasch@ph.vu.nl 

HANS RADDER is als bijzonder hoogleraar Filosofie van Wetenschap en Technologie 

werkzaam aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

In zijn onderzoek heeft hij zich de laatste tijd beziggehouden met de relaties 

tussen waarneming en begrip, en met de commercialisering van de (universitaire) 

wetenschap. H.Radder@ph.vu.nl 

WILLEM SCHINKEL is als universitair docent theoretische sociologie verbonden aan de 

Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam... 

schinkel@fsw.eur.nl 
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ERIK VAN ZADELHOFF werkt sinds 1980 bij het Ministerie van LNV. Eindjaren tachtig 

was hij secretaris van de werkgroep die het Natuurbeleidsplan schreef Vanaf 1991 

werkte hij als afdelingshoofd bij het Informatie- en Kenniscentrum van de 

Directie Natuurbeheer en van. 2001 tot 2005 was hij afdelingshoofd van de 

Directie Expertisecentrum LNV. Hij was onder andere nauw betrokken, bij de 

ontwikkeling van het systeem van natuurdoeltypen, ten behoeve van de ecolo

gische hoofdstructuur en is medeauteur van het Handboek natuurdoeitypen 
(Bal e.a. 2001). F.vanzadelhoff@chello.nl 
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