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murat aydemir is universitair docent literatuurwetenschap en cultuuranalyse aan
de Universiteit van Amsterdam. Zijn Images of bliss. Ejaculation, masculinity, meaning
verscheen in maart van dit jaar bij University of Minnesota Press.
m.aydemir@uva.nl

rené gabriëls is als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Maas-
tricht. Contact: r.gabriels@philosophy.unimaas.nl

herman van gunsteren (1940) is hoogleraar politieke theorieën en rechtsfilosofie
aan de universiteit Leiden. Auteur van The quest for control (1976), Culturen van besturen
(1994), A theory of citizenship (1998), Stoppen: U kunt het, U wilt het, U doet het niet (2002),
Woordenschat voor verwarde politici (2003), Gevaarlijk veilig: terreurbestrijding in de democratie
(2004), Vertrouwen in democratie (2006). Hij was lid van de Wetenschappelijke Raad
voor Het Regeringsbeleid. gunstere@fsw.leidenuniv.nl

yolande jansen is als postdoc-onderzoeker voor het NWO-project The sacred and the
secular. genealogies of self. State and society in the contemporary islamic world verbonden aan de
afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. Haar eigen onderzoek
betreft de relatie tussen secularisme en moderne en hedendaagse politieke
filosofie. y.jansen@uva.nl

amadeus de koning (1979) heeft cultuurwetenschappen gestudeerd aan de
Universiteit Maastricht. Momenteel is hij als docent verbonden aan de capaciteits-
groep Wijsbegeerte van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen
te Maastricht. Daarnaast studeert hij wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit
Nijmegen en bereidt hij een promotie voor over de toepasbaarheid van sociale
systeemtheorie in de religiewetenschappen. amd.dekoning@xs4all.nl

annemarie mol is een dag per week Socrates-hoogleraar Politieke Filosofie aan de
Universiteit van Twente. Ze werkt op dit moment vier dagen per week aan het
project Good information, good food dat wordt gefinancierd door NWO in het kader
van het programma Ethiek, Onderzoek en Bestuur. A.Mol@gw.utwente.nl
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pieter pekelharing is docent ethiek en sociale en politieke filosofie aan de
Universiteit van Amsterdam en heeft onlangs samen met Paul de Beer en Jelle van
der Meer een boek over gelijkheid geredigeerd: Gelijk, Van Gennep 2007. Hij geeft
op het ogenblik samen met Gijs van Donselaar en Robert van der Veen onderwijs
over Internationale Rechtvaardigheid. p.pekelharing@uva.nl

leon pijnenburg studeerde sociologie en filosofie in Tilburg en is universitair
docent bij de leerstoelgroep Toegepaste Filosofie van Wageningen Universiteit en
Research Centrum (WUR). Zijn onderwijsactiviteiten liggen vooral op het gebied
van de wetenschapsfilosofie en de ethiek. Leon.Pijnenburg@wur.nl

judith vega (1956) is universitair docent sociale en politieke filosofie aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek naar filosofische en culturele
verbeeldingen van de stad in het kader van het door NWO gesubsidieerde project
New media, public sphere and urban culture, uitgevoerd door de vakgroep Praktische
Filosofie van de Groningse Faculteit Wijsbegeerte. Ze publiceert regelmatig over
onderwerpen op het snijvlak van politiek en cultuur. In 2005 verscheen haar
Isabelle de Charrière en de kritiek van de Verlichting. Filosofie, politiek, cultuur (Kampen,
Klement). Ze is redactrice van het Tijdschrift voor Genderstudies. j.a.vega@rug.nl
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