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is socioloog. Zij is in 1984 gepromoveerd op een geschiedenis
van de Nederlandse sociologie, ingebed in een analyse van de ontwikkeling van
de verzorgingsstaat in ons land, onder de titel Ken geregeld levert Sociologie ensödak
politiek in Nederland 1925-1968. Momenteel is zij verbonden aan de Utrechtse School
voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. In
haar huidige onderzoek richt zij zich vooral op de contextuele analyse van 'lokale
praktijken' in asielzoekerscentra, gezondheidszorg, sociale zekerheid en onderwijs. E-mail: M.Gastelaars@usg.uu.nl

MARJA GASTE LAARS

IDO DE HAAN is onderzoeker bij de afdeling Geschiedenis van de Universiteit van
Amsterdam. Daar leidt hij het onderzoeksproject Transitional Politics. The quest
for stability in France and the Netherlands, 1598, 1815, 1945. E-mail:
LdeHaan@uva.nl
is socioloog en wetenschapsonderzoeker. Hij bestudeert de
wetenschappelijke advisering van het overheidsbeleid en het grenzenwerk tussen
wetenschap en politiek dat daarin wordt verricht. Na een vergelijking van de rol
van ecologen en milieutoxicologen in regulering van chemische stoffen in
Nederland, Engeland en de Verenigde Staten, werkt hij momenteel aan een
NWO-project dat het werk van wetenschappelijke adviesraden comparatief
onderzoekt. Hij is verbonden, aan de sectie Beleidswetenschappen van de faculteit
Bedrijf, Bestuur en Techniek van de Universiteit Twente. E-mail:
W.Hal.ffman@bsk.utwente.nl

WILLEM H A L F F M A N

is socioloog/politicoloog. Jacobs is postdoctoraal onderzoeker van
FWO-Vlaanderen bij het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek
(ISPO) aan de KULeuven en buitengewoon docent aan de KUBrussel. Hij schreef
een. proefschrift aangaande kiesrecht van niet-staatsburgers en verricht
momenteel vooral onderzoek naar zelforganisatie en politieke participatie van
allochtonen. E-mail: Dirk.Jacobs@soc.kuieuven.ac.be

DIRK JACOBS
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is als senior onderzoeker verbonden aan de afdeling Politicologie
van de Universiteit van. Amsterdam, Zij houdt zich bezig met technologische
ontwikkelingen in de klinische genetica en in het bijzonder de rol van patiëntenverenigingen hierbij. Daarnaast is ze geïnteresseerd in het thema 'keuzevrijheid',
zowel, in de medische genetica als in. biomedisch onderzoek.. E-mail:
aneiis@fing.u va. ni

ANNEMIEK N E U S

was tot voor kort hoogleraar sociologie aan Brunei University (WestIonden) en werkt nu als freelance publicist. Recente boeken: Unhastening science.
Autonomy and rejlexivity in the social theory of knowledge (2003); (red., met John Corner)
Media and the restyling of politics. Consumerism, celebrity, cynicism (2003) en De Geest van Pirn.
Het gedachtegoed van een politieke dandy (te verschijnen september 2003). E-mail:
dpels@fmg.uva.nl

DICK PELS

is politiek filosoof Rummens is aspirant bij het FWOVlaanderen. Op dit moment werkt hij aan een proefschrift in de politieke filosofie
over de wijze waarop de morele eis tot respect voor diversiteit aanleiding geeft tot
een deliberatief model van democratie. E-mail:
Stefan.Rummens@hiw.kuleuven.acbe

STEFAN R U M M E N S

is historicus en gediplomeerde in de Internationale
Betrekkingen; momenteel werkt hij aan een proefschrift over het gettoïseringsproces van de Europese joden (1939-19.44). E-mail:
fabian.van.samang@pandora.be

FABIAN VAN SAMANG

is als historicus verbonden aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht en het departement Geschiedenis
van de Katholieke Universiteit Leuven. E-mail: G. Verbeeck@history.unimaas.nl

G E O R G I VERBEECK

is hoogleraar Journalistiek en Cultuur aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij studeerde geschiedenis en filosofie in Groningen en Leiden en
publiceerde o.a. De Nederlandse pers en Duitsland 1930-1939 (1989), In de schaduw van
Auschwitz. Herinneringen, heelden, geschiedenis (1995) en een aantal mediahistorische
werken. E-mail: vree@hum.uva.nl
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