Tersonalia
is verbonden aan het Duitsland Instituut bij de Universiteit van
Amsterdam, waar ze werkt aan haar proefschrift over politics oj] friendship in het
werk van Hannah Arendt. Ze studeerde humanistiek en filosofie.
borrcn@dia.uva.nl

MARIEKE BOKKEN

Is als financieel geograaf verbonden aan de Universiteit van
Amsterdam en tijdelijk gedetacheerd bij de WRR* Hij Is de auteur van. De mythe
van de markt en Economisch burgerschap in de onderneming en. was mederedacteur van De
staat van de democratie. Democratie voorbij de staat e.r.engelen@uva.nl

EWALD ENGELEN

is hoogleraar politieke theorieën en rechtsfilosofie aan de
Universiteit Lelden en auteur van. Gevaarlijk veilig. Terreurbestrijding in de democratie,
Woordenschat voor vewarde politici en Stoppen. U wilt het, U kunt het, U doet het niet gunstere.n.@fsw. leidenuniv. nl

HERMAN VAN GÜNSTEREN

HANS HARBE'RS Is universitair

hoofddocent in de filosofie van wetenschap, technologie
en samenleving aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen.
Onlangs verscheen onder zijn redactie Inside the politics of technology. Agency and normativity in the co-production of technology and society, Amsterdam University Press 2005. Hij
is redactielid van Krisis. j.a.harbers@rug.nl
is emeritus hoogleraar aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de RUG.
Hij studeerde filosofie en sociologie in Groningen, Goettingen en Lelden.
Iwnauta@xs4all.nl

LOLLE NAUTA

DICK PELS is

socioloog, freelance publicist en lid van de links-liberale denktank
Waterland (www.waterlandstichting.nl). In 2003 schreef hij De geestvan Pim. Het
gedachtegoed van een politieke dandv.. Zijn nieuwe boek Een zwak voor Nederland verschijnt dit najaar bij Anthos. pels@uva.nl

TSJALLING SWIERSTRA is technickfiiosoof aan de Universiteit Twente. Hij publiceerde
eerder De sofocratische verleiding en Klonen ui de polder. Hij is redactielid, van Krisis.
T.e.swierstra@wmw.utwente
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PETER TIMMERMAN

studeerde wijsbegeerte van. wetenschap, technologie en samenle-

ving aan de Universiteit Twente. Hij werkt bij het bureau S t u d i u m Generale van
deze universiteit en werkt aan een filosofisch proefschrift over de relatie tussen
architectuur en. techniek, p.tim.mero.ia.n@gw.utweiite.nl.
EVELIEN TONKENS

was tussen 2002 en 2005 lid. van de Tweede Kamer. Inmiddels is zij

werkzaam als bijzonder hoogleraar burgerschapsbevordering aan de Universiteit
van Amsterdam, e.t.onkens@chello.nl
GUY WIDDERSHOVEN

is als hoogleraar ethiek van. de gezondheidszorg verbonden aan

het Cluster Zorgwetenschappen, Sectie Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte,
Universiteit Maastricht. Hij schreef onder meer Ethiek inde kliniek.
g.widdershoven@zw.unimaas.nl
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