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Personalia 

Ludo Abicht (1936) studeerde klassieke filologie, filosofie en Duitse literatuur 
te Nijmegen, Gent en Tübingen, en Germaanse filologie te Cincinati, Ohio. 
Docent filosofie aan de Antwerpse universiteit (UIA) en het PHTC te Antwer-
pen, publicist en voorzitter van het Masereelfonds. 

Jan Blom maert studeerde Afrikanistiek aan de RU te Gent en taalkunde aan de 
universiteit van Amsterdam, publiceerde (samen met prof. J. Verschueren) Het 
Belgisch migrantendebat (IPrA, 1992) en Antiracisme (Hadewijch, 1994), als 
onderzoeksdirecteur verbonden aan het IPrA Research Center van de Antwerpse 
universiteit (UIA). 

Rudolf Boehm, prof em. hedendaagse wijsbegeerte aan de RU te Gent, 
publiceerde o.m. Kritiek der grondslagen van onze tijd en Aan het einde van een 
tijdperk (Wereidvenster/EPO, 1984), en verder in o.m. Kritiek, Ecogroen, 
Socialistische Standpunten en het VMT. 

Ludo Debrabander(1963) studeerde pers- en communicatiewetenschappenaan 
de Gentse universiteit en publiceerde eerder in Markant en het VMT. 

Jan Debrouwere (1926) 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). 

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

Sophie De Schaepdrijver is historica en docente Nieuwste Geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Leiden. 

Barbara Hogenboom (1967) studeerde politicologie aan de Universiteit van 
Amsterdam en is daar nu verbonden aan de vakgroep internationale betrekkingen. 
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John Lambert is journalist en coördinator van het AGENOR-netwerk Dialogue 
for European Alternatives, hij publiceerde o.m. Solidarily and Survival, a Vjsion 
for Europe (Aldershot, Avesbury, 1994). 

André Mommen (1946) studeerde politieke wetenschappen aan de VU te 
Brussel, is verbonden aan het CEPS van de universiteit van Amsterdam, 
publiceerde om. De teloorgang van de Belgische bourgeoisie (Kritak, 1982) en 
The Belgian Economy in the XXth Century (Londen, Routledge, 1994). 

Guy Quintelier (1953) studeerde filosofie aan de RU Gent, publiceerde o.m. in 
Kritiek, het VMT en 'Arbeid & Milieu'. 

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

Robert Stallaerts studeerde aan de RU Gent en aan het Economisch Instituut te 
Belgrado, is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor 
Etiek aan de Antwerpse universiteit (UFSIA), publiceerde Afscheid van 
Joegoslavië (Leuven, Garant, 1993). 

Marc Van Acker is Afrikanist en stafmedewerker bij het Masereelfonds Oost-
Vlaanderen. 

Dirk Van Evercooren (1966) studeerde economie aan de VU te Brussel, 
werkzaam als economisch adviseur van de nationale sudiedienst van het ABVV, 
publiceerde eerder o.m. in 'Samenleving en Politiek' en het VMT. 

Emmanuel Waegemans (195 1) studeerde slavistiek in Leuven, Bonn, Warschau, 
Moskou en Leningrad. Doceert Russische literatuur en cultuurgeschiedenis aan 
de KU Leuven en aan de KVH Antwerpen. Auteur van Geschiedenis van de 
Russische literatuur (1993) en Russisch-Nederlands woordenboek van bargoens 
en kamptaal (Leiden 1994). 

Lode Wils is hoogleraar (em.) Nieuwste Geschiedenis aan de KU Leuven. Hij 
publiceerde o.m. Van Clovis tot Happart (Garant, 1992). 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

