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Ronald Commers (1946), hoofddocent filosofie en ethiek VUB en RUG, 
publiceerde enkele boeken over ethiek en sociale en politieke filosofie, o.m. 'Het 
vrije denken' (Brussel, VUBPRESS, 1991). 

Werner Cornelis is docent aan het College voor de Ontwikkelingslanden te 
Antwerpen (RUCA) en is expert inzake de vluchtelingenproblematiek in de 
Derde Wereld en vooral in Afrika. Hij is tevens verbonden aan de UCL en aan 
het H.E.C. te Luik. 

Jan Debrouwere (1926) was van 1952 tot 1989 bestendige van de KP van 
België. Hij was o.m. directeur van de Rode Vaan, secretaris van de Antwerpse 
federatie en internationaal secretaris. Publiceerde 'Waarom valt Icarus?' (1992) 
en 'Van muiters en dissonanten' (1994). 

William Denayer (1959) studeerde politieke wetenschappen (VUB) en 
promoveerde aan de RU te Leiden op een proefschrift over 'Handelen en denken 
bij Hannah Arendt'. Hij publiceerde eerder in o.m. het Tijdschrift voor Sociale 
Wetenschappen en het VMT. 

Bruno De Wever (1960) is als historicus en verbonden aan de vakgroep 
Nieuwste Geschiedenis van de Univeristeit Gent. Hij publiceerde o.m. over de 
Vlaamse Oostfronters (1985), Staf De Clercq (1989) en over de geschiedenis van 
het VNV, 'Greep naar de macht' (Lannoo, 1994). 

Gino Eelen (1965) studeerde afrikanistiek en bereidt een doctoraat voor over 
interpersoonlijke communicatie in de medische sfeer (UIA, Germaanse 
taalkunde). 

André Mommen (1946) studeerde politieke wetenschappen aan de VUB, is 
verbonden aan het CEPS van de Universiteit van Amsterdam, auteur van o.m. 
'De Belgische werkliedenpartij 1880-1914' (1980), 'De teloorgang van de 
Belgische bourgeoisie' (1982) en 'The Belgian Economy in the twentieth 
century' (1994). 
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Jaak Perquy (1963) studeerde filosofie aan de RUG, redactielid van het VMT 
en stafmedewerker van jeugddienst Graffiti. 

Mark Saey (1968) maakte een licentiaatsverhandeling filosofie (RUG) over 'Een 
onderzoek naar de aard van de wereld-systeem analyse van Immanuel Waller-
stein en de implicaties daarvan voor de sociale wetenschappen'. 

Pieter Saey (1942), hoofddocent RUG, vakgebied sociale geografie, publiceerde 
enkele monografieën over lokatiemodellen, de epistemologie en geschiedenis van 
de geografie en de conceptuele grondslagen van de ruimtelijke ordening. 

Peter J. Taylor doceert politieke geografie aan de University of Newcastle, 
publiceerde enkele boeken over kwantitatieve methoden, electorale geografie en 
politieke geografie, o.a. 'Political Geography, world-economy, nation-state and 
locality' en is lid van de Gulhenkian Commission on the Restructuring of the 
Social Sciences (onder voorzitterschap van I.Wallerstein). 

Cornelis Peter Terlouw (1960) is verbonden aan de Faculteit Ruimtelijke 
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht, publiceerde een doctoraats-
verhandeling over 'Tbc regional geography of the world-system: external arena, 
periphery, semiperiphery, core'. 

Ene Vanhaute (1959), historicus en medewerker van de vakgroep Nieuwste 
Geschiedenis RUG. Publiceerde 'Heiboeren. Bevolking, arbeid en inkomen in de 
19de eeuwse Kempen' (Brussel, VUBPRESS, 1992) en bijdragen in diverse 
historische tijdschriften. 
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