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PERSONALIA 

Ludo Abicht (1936), studeerde klassieke filologie, filosofie en Duitse literatuur in 
Nijmegen, Gent en Tübingen, en Germaanse filologie te Cincinnati, Ohio. Hij doceerde 
aan de Antioch University en te Berkeley; docent filosofie aan de UIA en het PHITC 
te Antwerpen. Publiceerde diverse romans en studies over o.m. Joodse cultuur en 
filosofie; veelvuldige bijdragen in o.m. Ons Erfdeel, Streven en het V.M.T. Ludo 
Abicht is voorzitter van het Masereelfonds en redactielid van het V.M.T. 

Maurits Coppieters (1920), studeerde geschiedenis, rechten en Oost-Europakunde aan 
de R.U.G. Voormalig kamerlid, senator, voorzitter van de Cultuurraad van de Neder-
landse Cultuurgemeenschap (Vlaamse Raad) en Europees parlementslid. Publiceerde 
(vooral cultuurhistorische) bijdragen in diverse tijdschriften. 

André Mommen (1947), studeerde politieke wetenschappen V.U.B. Publiceerde o.m. 
"Een strategie voor het politiserend vormingswerk" (1979), "De Belgische Werklieden-
partij 1880-1914' (1980) en "De teloorgang van de Belgische bourgeoisie" (1982). 
André Mommen is verbonden aan het CEPS van de Universiteit van Amsterdam. 

Jef Peeters (1952), studeerde chemie en filosofie aan de K.U.L., lid van de werkgroep 
"Groene Filosofen", scriptie "Wetenschappelijke techniek als machtsmedium - Otto 
Ullrich over het industrieel systeem". 

Jaak Perquy (1963), studeerde filosofie aan de R.U.G. Stafmedewerker Jeugddienst 
Graffiti en redactielid van het V.M.T. 

Koen Raes (1954), docent rechtsfilosofie U.G., publiceerde om. "Troeven en proeven 
van het marxisme" (Gent, 1983) (cd.), "Aan hen de keuze? Een kritisch essay over de 
ideologie van het neo-liberale bezitsindividualisme" (Gent, 1983), "Socialisme in de 
postmoderniteit" (EPO, 1990) en verder bijdragen in o.m. Socialistische Standpunten, 
Ons Erfdeel, Philosophica. Voormalig hoofdredacteur V.M.T. 

Antoon Roosens (1929), advocaat te Brussel, ere-voorzitter Masereelfonds, secretaris 
van het Vlaams Actiecomité voor Brussel (1959), betrokken bij de Vlaamse Democra-
ten (1964) en het Egmontcomité (1979). Publiceerde "De Vlaamse kwestie. Pamflet 
over een onbegrepen verleden" (1981) en bijdragen in het V.M.T. 

Jef Turf (1932), kemfysicus (RUG.) en journalist. Voormalig Vlaams voorzitter van 
de K.P.B. en politiek directeur van haar weekblad 'de Rode Vaan'. Publiceerde 'Een 
politieke identiteit voor communisten' (1977) en 'Communist' (1988). 

Marc Van Acker (1962), studeerde Afrikanistiek en Ontwikkelingssamenwerking aan 
de R.U.G. en is stafmedewerker van Masereelfonds Oost-Vlaanderen. 


	Page 1

