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PERSONALIA 

Jan Debrouwere (1926) was van 1952 tot 1989 bestendige van de KP van België. Hij was 
o.m. directeur van De Rode Vaan en internationaal secretaris. Publiceerde o.m. in De 
Nieuwe Maand, De Nieuwe en het VMT. Auteur van 'Waarom valt Icarus' (Davidsfonds, 
1992) en 'Van Muiters en Dissonanten' (ACCO, 1994). 

Roei de Groof (1965) studeerde geschiedenis, en internationaal en Europees recht aan de 
VUB; assistent aan de VUB; bereidt een doctoraatsverhandeling voor over de katholieke 
partij en de schoolkwestie, 1895-1940. Publiceerde o.m. in het Belgisch Tijdschrift voor 
Filologie en Geschiedenis, het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, Taal en 
Sociale Integratie, Wetenschappelijke Tijdingen, De Vlaamse Gids. 

André Gorz (1924) studeerde natuurwetenschappen en filosofie. Sinds 1958 journalist en 
commentator (Les Temps Modernes, Le Nouvel Observateur). Publiceerde o.m. 'Adieux au 
prolétariat. 'Ecologie et politique' (1975), Au-delâ du socialisme' (1980), 'Métamorphoses du 
travail' (1991). 

Roger Jacobs (1954) studeerde filosofie aan de RUG en menselijke ecologie aan de VUB. 
Educatief medewerker Centrum voor Basiseducatie te Hasselt. Publiceerde eerder in het 
VMT, Perspectief, De AS, e.a. 

Leo Michielsen (1911), historicus (RUG), promoveerde met een studie over de 18de 
eeuwse handel en financiën te Antwerpen. Doceerde hedendaagse geschiedenis aan de VUB 
(1969-1978). Publiceerde 'Neokapitalisme' (1970), een marxistische benadering van het 
staatsmonopoliekapitalisme en een vierdelige 'Geschiedenis van de Europese arbeiders-
beweging' (1979). 

André Mommen (1947), politieke wetenschappen VUB, publiceerde o.m. "Een strategie 
voor het politiserend vormingswerk" (1979), "De Belgische Werkliedenpartij 18804914" 
(1980) en "De teloorgang van de Belgische bourgeoisie" (1982). André Mommen is als 
docent verbonden aan het Centrum voor Economische en Politieke Studies van de Univer-
siteit van Amsterdam. 

Guy Quintelier (1953), studeerde filosofie (RUG). Publiceerde o.m. in Kritiek en het 
VMT. Medewerker 'Arbeid en Milieu'. 
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Kitty Roggeman (1945), docente Frans in het pedagogisch hoger onderwijs, lid van het 
Vrouwen Overlegcomi (VOK), redactielid van 'Schoppenvouw' en van de vrouwencommissie 
van de ACOD. 

Otto Uilrich is filosoof en doceert aan de Freie Universitât van Berlijn. Publiceerde 
'echnik und Herrschaft' (1977) en 'Weltniveau' (1979). 

Karin Van Honacker (1962), studeerde geschiedenis (Nieuwe Tijd) aan de VUB; 
post-doctoraal onderzoeker NFWO-VUB. Doctoreerde in 1991 over 'Collectieve acties in het 
hertogdom Brabant. Lokale weerstand tegen de groeiende impact van het centraal gezag 
Brussel, Antwerpen en Leuven in de 17de en lSde eeuw'. Coördinator van het interuniversi-
tair project 'Instellingen van de Habsburgse Nederlanden'. Een studie over 'Staatsgezag en 
alternatieve machtsbases: de politieke betekenis van de ambachten in Brabant in de Nieuwe 
Tijd' is in voorbereiding. 

Philippe Van Parijs (1951) is professor sociale en economirhe etiek aan de UCL. 
Auteur van o.m. 'Le Modèle économique et ses Rivaux' (Parijs, 1990), 'Qu'est-ce qu'une 
socit juste?' (Parijs, 1991), Trom contradiction to Catastrophe' (Cambridge, 1993) en 
'Marxism recycled' (Cambridge, 1993) en samensteller van 'Arguing for Basic Income' 
(Londen, 1992). 

Paul Verbraeken (1946), studeerde sociale wetenschappen (RUG). Vertaalde 'Traité 
d'Economie Marxiste' van E. Mandel ('De economische theorie van het Mancisme'). 
Publiceerde 'Het verschrikkelijke bankgeheim, aspecten van het internationale bedrijf 
(Toestanden, 1985) en diverse bijdragen in o.m. Intermediair, De Nieuwe Maand en De 
Morgen. 


