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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 doceerde
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. Recent verscheen van hem Intelligente emotie.
Ludo Abicht is voorzitter van het Masereelfonds en
redactielid van het VMT.

Louis Aithusser (1918-1990), Frans filosoof. Tot zijn

voornaamste werken behoren Pour Marx (1965) en
Lire le Capital (1965).

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 ’9I.

Jan Dumolyn is doctor in de geschiedenis (UG) en
werkzaam als assistent op de Vakgroep Middeleeuwse
geschiedenis (UG). Zijn specialismen zijn Bourgondi-
sche staatsvorming en lokale weerstanden, middel-
eeuwse collectieve akties en historisch materialisme.
Hij is voorzitter van de Vzw IMAVO.

Alex. Fernández Jilberto is verbonden aan de Afdeling
Politicologie van de Universiteit van Amsterdam.
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Rémi Hessis professor aan de universiteit van Parijs 8
(Saint-Dénis). Hij is auteur van veertig boeken
waaronder Henri Lefebvre et 'aventure du siècle
(Métailié, 1988), Le moment de Ja création (Anthropos,
2001), Le sens de l'histoire, moments d'une biographie
(Anthropos, 2001}, Centre et périphérie (Anthropos, 2°
ed. 2001).

Sonja Lavaert studeerde filosofie aan de Universiteit te
Gent. Haar licentiaatsverhandeling ging over Machia-
velli als fenomenoloog van het politieke. Zij publiceer-
de 0.2. in Kritiek en het Vlaams Marxistisch Tijdschrift.

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 hoofdredacteur van het
Vlaams Marxistisch Tijdschrift.
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Ronaldo Munck (geboren in 1951 in Argentinië) is

professor in de politieke sociologie, en directeur van
de ‘Globalisation and social exclusion unit’ aan de
Universiteit van Liverpool. Voorheen doceerde hij in

Latijns-Amerika, Noord-lerland en Zuid-Afrika. Hij

heeft 12 boeken geschreven, waaronder recent
Marx@2000: Late marxist perspectives en Cultural
Politics in Latin America (met A.B. Jones). Momenteel
doethij onderzoek over sociale uitsluiting in Liver-

pool en over arbeidsflexibiliteit in Latijns-Amerika.
Zijn website over ‘Globisation and democracy’ is:
www.globdem.org.uk.

Marieke Riethofis verbonden aan de Afdeling Politicolo-

gie van de Universiteit van Amsterdam.

Hans Stiens is maatschappelijk assistent (HISKWA) en
licentiaat in de politieke wetenschappen (VUB). Hij is

als lector verbonden aan de Erasmushogeschool te
Brussel, departement sociale en agogische weten-
schappen. :
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Patrick Stouthuysen is verbonden aan de Vakgroep
Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit
Brussel. Hij doet onderzoek naar en doceert over de
toekomst van de politieke partijen en de politieke

partijen van de toekomst. Hij publiceerde ondermeer
In de ban van de Bom (VUBPress, 1992}, Extreem-rechts
in Na-oorlogs Europa (VUBPress, 1993), Alexis de
Tocqueville over de democratie in Amerika (Acco, 1994),
met Gustaaf Geeraerts, The Myth of Democratic Peace
(VUBPress, 1999} en met Sven Gatz, Een Vierde Weg.

Links-liberalisme als traditie en oriëntatiepunt (VUBPres,
2001).

Marc Vandepitte is filosoof, wiskundige en theoloog. Hij
publiceerde o.a. De gok van Fidel. Cuba tussen socialisme

en kapitalisme (1998).

Griet Vandermassen (1970) studeerde Germaanse
filologie en wijsbegeerte aan de UG. Zij recenseert
voor ‘De Morgen’ en ‘Filosofie magazine’.

JosWolles is redactielid van het VMT en oud-voorzitter
van IMAVO vzw.


