
over deauteurs

Eddy Boutmans is jurist en senator voor
Agalev.

Karel Depauw is sinoloog en als assistent
verbonden aan de vakgroep Studie van de Derde
Wereld, RUG. Hij publiceerde voordien over de
Chinese politiek, maatschappij en cultuur in
Noord-Zuid Cahier, De Brakke Hond, De Morgen
en Knack.

Guido Deraeck studeerde criminologie aan de
KUL en agogiek aan de VUB. Hij promoveerde in
de criminologie aan de VUB en in de sociale
wetenschappen aan de KU Brabant (Tilburg). Hij
is actief in vluchtelingen- en migrantenwerking
en publiceerde o.m. In-Kleuren. Perspectieven
voor interculturele communicatie (Garant, 1992)
en Vreemd volk? Over integratie en uitsluiting
van migranten en vluchtelingen (Acco, 1994). Hij
doceert thans ‘Intercultureel werk’ en ‘Sociale
Preventie’ aan de Sociale Hogeschool Heverlee en
de Educatieve Faculteit Tilburg. Hij is tevens als
gastdocent verbonden aan de Voortgezette
Opleiding ‘Intercultureel Onderwijs’ van de KH
Brussel. In 1995 werd hij door de VLOR
(Vlaamse Onderwijsraad) aangesteld als
voorzitter van het “Onderwijs-non-discriminatie-
overleg” voor het Hoofdstedelijk Gewest.

Gerdie Everaert is als wetenschappelijk
medewerker verbonden aan de vakgroep sociale
economie van de RUG. Hij werkt en publiceert
voornamelijk rond economische groei,
overheidsinvesteringen en werkgelegenheid.

Dirk Geldof (1965) is wetenschappelijk
medewerker aan het Departement Sociale en
Politieke Wetenschappen van de universiteit van
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Antwerpen (UIA) en, samen met Jan Vranken en
Gerard Van Menxel, redacteur van de Jaarboeken
Armoede en Sociale Uitsluitng (ACCO).

Rudolf Gutwirth (1928) promoveerde in de
filosofie aan de universiteit van Poitiers. Hij
publiceerde eerder o.m. La phénoménologie de J.-
P. Sartre (Erasme-Privat, 1973) en talrijke
artikelen i.v.m.de filosofie van Sartre, de
psychanalyse en de “chaotische” dialectiek.

Freddy Heylen is als hoofddocent ‘“macro-
economie” verbonden aan de vakgroep sociale
economie van de RUG. Hij werkt en publiceert
voornamelijk rond de arbeidsmarkt,
werkgelegenheid en macro-economische politiek.

Frederik Haentjens (1971) is student
sociologie (UG), redactielid van Graffiti
Magazine en publiceerde daarnaast in
Samenleving en Politiek.

Ronnie Lippens (1962)is assistent
Criminologie aan de Universiteit te Gent. Hij
publiceerde o.m. in Panopticon (tijdschrift voor
strafrecht, criminologie en forensisch
welzijnswerk), Vlaams Marxistisch Tijdschrift,
Tijdschrift voor Criminologie, Samenleving en
Politiek, Recht en Kritiek, Social Justice (a
journal of crime, conflict and world order),
Theoretical Criminology. E-mail:
ronny.lippens @rug.ac.be.

Alain Meynen studeerde hedendaagse
geschiedenis aan de VUB en publiceerde
voornamelijk omtrent economische politiek,
fordistische ideologie en sterke staat, 0.m. Crisis,
steke staat en fasciseringsprocessen in de acta van
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het colloquium “Extreem Rechts in West-Europa”
(Antwerpen, UIA, 1990)
en eerder in het VMT omtrent de lange golven-
discussie. Hij is stafmedewerker van DACOB/
IMAVO vzw.

Leo Michielsen (1911-1997) studeerde
geschiedenis aan de RUG en promoveerde met een
studie over de 18de eeuwse handel en financiën te
Antwerpen. Hij hoogleraar hedendaagse
geschiedenis aan de VUB (1969-1978) en
publiceerde Neokapitalisme (De Branding, 1970)
en een vierdelige Geschiedenis van de Europese
arbeidersbeweging (Masereelfonds, 1979).

André Mommen (1945) studeerde politieke
wetenschappen aan de VUB. Hij is verbonden aan
het CEPSvan de Universiteit van Amsterdam en
publiceerde o.m. De teloorgang van de Belgische
bourgeoisie (Kritak, 1982) en The Belgian
Economy in the Twentieth Century (Routledge,
1995).

Johan Moyaert (1950), filosoof en ingenieur
natuurkunde (RUG), coördineert de werking van
het ‘Genootschap voor Fenomenologie en
Kritiek’; hij is redacteur van het tijdschrift Kritiek
en lid van de redactie van het VMT. Hij
publiceerde o.m. over Adam Smith, Sartre,
Merleau-Ponty en Christopher Lasch.

Jaak Perquy (1963) studeerde filosofie aan de

RUG. Hij is stafmedewerker van de Jeugddienst
Graffiti, hoofdredacteur van Agora en redactielid
van het VMT.

Jan Ploem is stafmedewerker van de KP
Vlaanderen en nauw betrokken bij de Beweging
voor Sociale Vernieuwing te Antwerpen.

Guy Quintelier is filosoof en vormingswerker,
voormalig medewerker van Arbeid en Milieu,
redactielid van Kritiek en het VMT.

Björn Rzoskais historicus (RUG) en verbonden
aan de UA/UFSIA.

|

Monika Triest studeerde klassieke filologie en
aan de universiteit van Cincinatti, Ohio (VS)
sociologie, was van 1985 tot 1988 docente
vrouwenstudies aan de universiteit van Antwerpen
en is momenteel als pedagogisch coördinator
verbonden aan het pedagogisch centrum van de
provincie Antwerpen. Monika Triest publiceerde
vooral over de situatie van vrouwen op de
arbeidsmarkt.

Luc Vanneste studeerde filsofie en is thans
nationaal secretaris van de Textielcentrale van het
ABVV.

Jos Wollesis redactielid van het VMT en
voorzitter van IMAVO vzw.
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