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Willy Courteaux is journalist en hoofdredacteur van
het Vlaams Marxistisch Tijdschrift.

Jan Debrouwere (1926) was van 1952 tot 1989 besten-
dige van de KPB en o.m. directeur van de Rode Vaan,
secretaris van de Antwerpse federatie en internatio-
naal secretaris. Hij publiceerde Waarom valt Icarus?
(Davidsfonds, 1992) en Van muiters en dissonanten
(Acco, 1994).

Koen Dille (1934) studeerde geschiedenis aan de ULB en
was docent geschiedenis en economie in het sociaal
hoger onderwijs. Hij publiceerde eerder in Links,

Toestanden, Socialistische standpunten en Ecogroen.

Niko Gobbin (1976) is economist en is thans als assis-
tent verbonden aan de Vakgroep Algemene Economie
van de RUG.Hij legt zich voornamelijk toe op de
studie van transitielanden.

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.

André Mommen (1945) studeerde politieke weten-
schappen aan de VUB.Hij is verbonden aan het CEPS
van de Universiteit van Amsterdam en publiceerde
o.m. De teloorgang van de Belgische bourgeoisie (Kritak,
1982), The Belgian Economy in the Twentieth Century
(Routledge, 1995) en Regionalization and Globalization
in the Modern World Economy. Perspectives on the Third

World and Transitional Economies (Routledge, 1998).

Glenn Rayp studeerde filosofie en economie aan de
RUG en is als assistent verbonden aan de vakgroep
economie van de Gentse universiteit.

Peter Schoiliers (1953) is historicus en onderzoeksdi-
recteur bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onder-
zoek - Vlaanderen en deeltijds hoofddocent bij de
Vakgroep Geschiedenis van de VUB. Hij doet onder-
zoek naar de levensstandaard in Europa in de |9de en
20ste eeuw. Peter Scholliers is redactielid van het
VMT.

Robert Stallaerts (1947) studeerde moraalwetenschap
en ontwikkelingseconomie (RUG). Hij verbleef drie
jaar aan het Instituut voor Economische Studiën te
Belgrado en promoveerde op een thesis over de
verdelingsproblematiek in Joegoslavië. Hij is als

medewerker verbonden aan de Riĳksuniversiteit van
Gent op een project over Bosnië. Hij is auteur van
Afscheid van Joegoslavië (1992) en Historical Dictionary
of Croatia (1995). Met Mon Detrez publiceerde aan
een studie over de poëzie van de volkeren van ex-
Joegoslavië. Hij is tevens titularis van de cursus
Balkanliteratuur aan de Hogeschool Antwerpen.

Annelies Van Bauwel (1970) is economist en valgde de
aanvullende opleidingOntwikkelingssamenwerking. Zij
is thans als assistent verbonden aan de vakgroep
Ontwikkelingseconomie van Universiteit Gent.

Bernard Van Causenbroeck is historicus (RUG) en
gediplomeerde in de internationale politiek (UIA). Hij
publiceerde een biografie over Herman Vos en werkte
mee aan het colloquium “Jef Van Extergem enzijn tijd”
(1998).
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Dirk Van Evercooren is adviseur bij de studiedienst van
het ABVV.

Mieke Van Haegendoren is als gewoon hoogleraar
arbeidssociologie verbonden aan het Limburgs
Universitair Centrum en is voorzitster van de
Nederlandstalige Vrouwenraad. Zij werkt en publi-
ceert voornamelijk rond arbeidsmarkt, werkgelegen-
heid, sociale zekerheid en vrouwenbeweging.

Werner Vandenabeele is historicus en momenteel
verbonden aan het Documentatiecentrum van de
Communistische Beweging te Brussel.

Paul Verbraeken (1946) studeerde sociale wetenschap-
pen aan de RUG. Hij vertaalde Traité d’Economie
Marxiste van E. Mandel (De economische theorie van
het Marxisme) en publiceerde Het verschrikkelijke
bankgeheim. Aspecten van het internationale bedrijf
(Toestanden, 1985) en diverse bijdragen in o.m.
Intermediair, De Nieuwe Maand, De Morgen en het
VMT.

Jos Wolles is redactielid van het VMT en voorzitter van
IMAVO vzw.
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EXCUSES

In het maartnummer 1999 van het VMT slopen er
enkele fouten in de opgave en de voorstelling van
de auteurs:

|. De bijdrage De moeder der verkiezingen: ook in
Franstalig België? was van de hand van Serge
Govaert. Serge Govaert studeerde germaanse
filologie (ULB) en is als onderzoeker verbonden
aan het CRISP. Hij is medewerker van o.m. Cahiers
Marxistes en Le Monde Diplomatique. Hij publiceer-
de eerder in het VMT.

2. Het artikel over de Sociale gevolgen van de
economische crisis in Indonesië werd alleen
toegeschreven aan Batara Simatupang. Maar er
was een co-auteur, m.n. dr. Indra Wahab. Indra
Wahab studeerde aan de Universiteit van
Amsterdam en promoveerde aan de Vrije Univer-
siteit Brussel. Momenteel is hij universitair
hoofddocent ontwikkelingseconomie aan de
Faculteit der Economische Wetenschappen en
Econometrie van de Universiteit van Amsterdam.

3. Tenslotte was de bijdrage over De lange mars
van de Italiaanse communisten: van revolu-
tie naar neo-liberalisme? wel degelijk afkom-
stig van prof. dr. Alberto Chilosi.(In de voorstelling
van de auteurs werd hij fout voorgesteld als
Roberto Chilosi).


