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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.

Paula Burggraeve is hoofddocent filosofie aan de VU
Brussel. Zij was op het einde van de jaren ’70 hoofd-
redactrice van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift, en in

1991 mede-initiatiefnemer van Charta ’9I.

Lucas Cathérine (1947) woonde verschillende jaren in

Arabische landen. Hij publiceerde Islam voor ongelovi-

gen (1998) en verschillende, andere boeken over
Arabische cultuur en politiek. Recent publiceert hij,
samen met Ludo Abicht, ‘kanttekeningen bij het
Palestijnse probleem’.

Eric Corijn is als docent verbonden aan het centrum
voor sociologie aan de VUB en directeur van het
Programm in European Leisure Studies. Hij is mede-
initiatiefnemer van Charta ’91.

Willy Courteaux is journalist. Hij is gewezen hoofdre-
dacteur van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift. Hij is

nog redactielid van en taalcorrector voor dit tijd-
schrift. Hij vertaalde o.a. Shakespeare en Euripides.

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.
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Serge Govaert studeerde Germaanse filologie (ULB) en
is verbonden aan het CRISP. Hij is medewerker van
o.m. Cahiers Marxistes en Le Monde diplomatique.

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.

Erik Kennes is politoloog. Hij is als onderzoeker werk-
zaam aan het Afrika Instituut te Tervuren.

Johny Lenaerts (°1952) groeide op in de Limburgse
mijnstreek en studeerde filosofie bij Leopold Flam. Hij

publiceerde in diverse actiebladen en anarchistische

periodieken.

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) en The Belgian Economy in the Twentieth Century
(Routledge, 1995). Hij is momenteel hoofdredacteur
van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift.

Guy Quintelier (1953) is cöordinator van IMAVO en
redactiesecretaris van het VMT. Hij schreef 0.3.
Communisme en conflict. Pleidooi voor een reëel kritisch

communisme.

Antoon Roosens (1929) is ere-advocaat en ere-voorzit-
ter van het Masereelfonds. Hij publiceerde De Vlaamse
kwestie. Pamflet over een onbegrepen verleden (Kritak,
1981) en bijdragen in o.m. het VMT.

Marc Vandepitte is filosoof, wiskundige en theoloog. Hij
publiceerde De gok van Fidel

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 Grenzen aan de concurrentie van
Riccardo Petrella. Hij publiceerde ook diverse bijdra-

gen in o.m. Intermediair, De Nieuwe Maand, De

Morgen en het VMT.
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