
auteurs

Ludo Abicht (1936) studeerde klassieke filologie,
filosofie en Duitse literatuur te Nijmegen, Gent en
Tübingen, en Germaanse filologie te Cincinnati, Ohio.
Hij doceerde aan de Antioch University en aan de
University of California, Berkeley. Hij is docent
filosofie aan de Antwerpse universiteit en hogeschool.
Ludo Abicht publiceerde diverse romans en studies

over o.m. Joodse cultuur en filosofie, en Israël/Palesti-
na, en bijdragen in o.m. Ons Erfdeel, Streven en het
VMT. Ludo Abicht is voorzitter van het Masereelfonds
en redactielid van het VMT.

Eric Corijn (1947) is filosoof. Hij doceert vrijetijdsweten-
schappen aan de Katholieke Universiteit Brabant in

Tilburg. Aan de VU Brussel is hij coördinator van de
internationale Masters of Arts programme’'s in

European Leisure Studies en in European Urban
Cultures. Hij was mede-initiatiefnemer van Charta '9|
en is thans redactielid van het VMT.

Guido Deraeck promoveerde in de criminologie aan de
VUB en in de sociale wetenschappen aan de KU

Brabant (Tilburg). Hij is docent ‘Intercultureel werk’
te Heverlee, Brussel en Tilburg, en is actief in de
vluchtelingen- en migrantenwerking. Hij is tevens
voorzitter van het non-discriminatie-onderwijsoverleg
voor het Hoofdstedelijk Gewest en publiceerde
onlangs Culturen in Meervoud (Damon-Kritak, 1999).

Jan Dumolyn (1974) is assistent aan de vakgroep
middeleeuwse geschiedenis van de Universiteit Gent
en lid van de nationale stuurgroep van de KP-

Vlaanderen. Hij publiceerde o.m. “De Brugse opstand
van 1436-1438” (bekroond met de driejaarlijkse prijs
voor geschiedenis van de provincie West-Vlaanderen
1999).
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Vladimíra Dvogáková is verbonden aan de vakgroep
Politieke Wetenschappen aan de Economische
Universiteit van Praag, Faculteit Internationale
Betrekkingen. Zij was auteur, co-auteur en samenstel-
ler van vele publicaties, handboeken en artikelen over
transitie naar de democratie en vergelijkende politie-
ke studies. Zij verricht momenteel onderzoek op het
terrein van de transitieproblemen in Centraal- en
Oost-Europa, en het probleem van de rechts-radicale

partijen in Europa. Zij is lid van het bestuur van de
Tsjechische Vereniging voor Politeke Wetenschappen,
redactrice van “Politologická review”, hoofdredactrice
van “Eeská republika a souèasná Evropa” (De Tsjechi-
sche Republiek en het huidige Europa) en ze coördi-
neert het East European Constitutionalism Project in
the Czech Republic (opgezet door de American
Council of Learned Societies).

Christian Kesteloot is onderzoeksdirecteur van het
FWO-Vlaanderen en deeltijds hoogleraar aan het
Instituut voor Sociale en Economische Geografie van
de KU Leuven en docent aan de ULB. Hij werkt
voornamelijk over de verbanden tussen economische
herstructureringen en stedelijke structuren in West-
Europa, waarbij etnische minderheden, armoede en
jongeren centraal staan. Hij nam de eindredactie van
Barsten in België, een geografie van de Belgische maat-
schappij (EPO, Berchem 1990) voor zijn rekening en
publiceerde de Atlas van achtergestelde buurten in

Vlaanderen en Brussel (Vlaamse Gemeenschap, 1996).



[ auteurs

Jioí Kunc is verbonden aan het Instituut voorPolitieke
Wetenschappen van de Filosofie-faculteit aan de
Karelsuniversiteit te Praag. Hij was auteur, co-auteur
en samensteller van vele publicaties, handboeken en
artikelen over transitie naar de democratie, vergelij-
kende politieke studies (Latijns-Amerika, Zuid-,
Centraal- en Oost-Europa) en de politieke partijen.
Hij verricht momenteel onderzoek naar de problema-
tiek van oprichting en heroprichting van politieke
partijen in transformatieprocessen (vergelijkende
studie tussen |talië, België, Spanje en de Tsjechische
Republiek). Hij is lid van het bestuur van de Tsjechi-
sche Vereniging voor Politeke Wetenschappen,
redacteur van “Politologická review” en van “Nová
Poitomnost” (New Presence), en directeur van
Prague Center of East European Constitutionalism
Project.

Dirk Luyten (1963) Historicus. Was tussen 1988 en 1999
in verschillende statuten verbonden aan de VUB. Is
momenteel navorser aan het Studie- en Documenta-
tiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij en
doceert aan het Instituut Samenwerking Universiteit
Arbeidersbeweging van de UIA. Publiceerde over de
repressie van de economische collaboratie na de
Tweede Wereldoorlog, het corporatisme, het Sociaal
Pact en de geschiedenis van het sociaal overleg.

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 Economyin the Twentieth Century
(Routledge, 1995) en Regiondlization and Globalization
in the Modern World Economy. Perspectives on the Third

World and Transitional Economies (Routledge, 1998). Hij
is redactielid van het VMT.

Jacques Perquy (1963) studeerde filosofie aan de RUG.
Hij is hoofdredacteur van Agora, politiek secretaris
van de KP-Vlaanderen en redactielid van het VMT.
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Eric Rosseel studeerde psychologische wetenschappen
en is thans werkleider aan de VU Brussel. Hij publi-
ceerde o.m.Ethisch Socialisme in Vlaanderen (VUBpress,
1996).

Johan Sanctorum (196!) is cultuurfilosoof, essayist,
componist en free-lance muziektheaterregisseur. Hij

was o.m. hoofdredacteur van het filosofisch tijdschrift
"0", vijf jaar artistiek leider van de Vlaamse JeugdOpe-
ra, bereidt momenteel een doctoraatsthesis voor aan
de Vrije Universiteit Brussel over Niccolo Machiavelli,
en koppelt hieraan een omvangrijk operaproject,
waarvan de première voorzien is te Amsterdam in

2001. Momenteel werkt hij ook aan een CD-opname
van eigen vocaal-dramatisch werk.

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

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

Isabel Verplaetsen studeerde economie en volgde de
aanvullende opleiding ontwikkelingssamenwerking aan
de Universiteit Gent. In haar eindverhandeling
bestudeerde zij het beleid van Moreels.

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

Sami Zemni is wetenschappelijk medewerker aan de
Vakgroep Studie van de Derde Wereld van de
Universiteit Gent. Hij doctoreert over het thema van
“Islamisme en moderniteit”. Hij is tevens secretaris
van het “Centrum voor Islam in Europa”en co-
voorzitter van vzw Forum voor Gelijkheid en Interac-
tie” (FOGI).
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