
Personalia

Hans van den Berg studeerde of aan de lerarenopleiding (Utrecht/
Exmouth) in de vakken geschiedenis en engels en studeerde vervolgens
contemporaine geschiedenis (specialisaties veiligheidsproblematiek/
Europese Integratie) aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij was in het
verleden actief op het gebied van internationale betrekkingen (NGIZ),
internationaal recht (URIOS), en trans-Atlantische betrekkingen
(Stichting Four Freedoms). Op dit moment richt hij zich volledig op
het gebied van de Europese veiligheid, waarover hij in binnen- en
buitenland publiceert. Momenteel is hij voorzitter van de Young Euro-
peans for Security.

Dr. drs. R.C.R. Siekmann studeerde Slavische talen en rechten in
Leiden. Momenteel is hij verbonden aan het T.M.C. Asser Instituut
voor internationaal recht in Den Haag. In 1988 promoveerde hij op het
onderwerp der VN-vredesoperaties.

Prof. dr. A. van Staden is hoogleraar in de leer der internationale
betrekkingen aan de Rijksuniversiteit to Leiden (vakgroep Politieke
Wetenschappen). Tevens is hij voorzitter van de Adviesraad Vrede en
Veiligheid.

Prof. dr. J.G. Siccama studeerde politieke en sociale wetenschappen
(met een economische specialisatie) aan de Universiteit van Amster-
dam. Sedert 1975 is hij als wetenschappelijk onderzoeker verbonden
aan het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen
'Clingendael'. Specialisaties: wapenbeheersing, Europese veiligheid en
onderzoek naar de oorzaken van oorlogen. Hij is lid van de Adviesraad
Vrede en Veiligheid en van de redactie van Transaktie, het Nederlands
tijdschrift over de wetenschap van oorlog en vrede. Sinds 1990 is hij
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bijzonder hoogleraar in de krijgsgeschiedenis, in het bijzonder de
veiligheidsproblematiek, aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Prof. dr. Y.S. Brenner is hoogleraar in de economie aan de fakulteit
der Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij stu-
deerde geschiedenis, politicologie en economie aan de Universiteiten
van Jeruzalem, Basel en Londen en doceerde onder andere aan de
Universiteiten van Ghana en Ankara. Hij is sinds 1972 verbonden aan
de RUU.

Prof. dr. E.W. Hommes is hoogleraar ontwikkelingskunde aan de
fakulteit der Bedrijfskunde van de Universiteit Twente. Tevens is hij
voorzitter van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamen-
werking.

Lieteke van Vucht Tijssen is universitair hoofddocent kennis en con-
text bij Algemene Sociale Wetenschappen (Rijksuniversiteit Utrecht).
Zij publiceert ondermeer op het gebied van modern iseringsprocessen
en culturele differentiatie.
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