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Ludo Abicht (1936) studeerde klassieke filologie, filosofie en Duitse litera-
tuur in Nijmegen, Gent en Tübingen, en Germaanse filologie te Cincinnati, 
Ohio. Docent filosofie aan de UIA en het PHTC te Antwerpen, publicist en 
voorzitter van het Masereelfonds. 

Jan Biommaert studeerde Afrikanistiek aan de RUG en taalkunde aan de 
universiteit van Amsterdam, publiceerde (samen met prof. lef Verschueren) 
Het Belgisch Migrantendebat (1992), onderzoeksdirecteur aan het IPrA 
(International Pragmatics Association) Research Center van de UIA. 

Olivier De Cock (1967) studeerde economie en filosofie aan de RUG, 
stafmedewerker van SEVI. 

William Denayer (1959) studeerde politieke wetenschappen (VUB) en 
promoveerde aan de RU te Leiden op een proefschrift over "Handelen en 
denken bij Hannah Arendt", publicatie in het najaar 1994. Publiceerde eerder 
in het "Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen". 

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

Hans Luft prof. economie aan de Economische Hogeschool te Berlin-Karls-
horst. 

André Mommen (1946) studeerde politieke wetenschappen aan de VUB, is 
verbonden aan het CEPS van de Universiteit van Amsterdam, auteur van o.m. 
'Een strategie voor het politiserend vormingswerk' (1979), 'De Belgische 
werkliédenpartij 1880-1914' (1980) en 'De teloorgang van de Belgische 
bourgeoisie' (1982). 
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Jaak Perquy (1963) studeerde filosofie aan de RUG, redactielid van het 
VMT en stafmedewerker van jeugddienst Graffiti. 

Eric Rosseel (1950), dr. psychologische wetenschappen en werkleider aan de 
VUB (dep. sociologie), levert onderzoek in het raakvlak tussen arbeidspsycho-
logie en -sociologie, publiceerde eerder in het VMT. Auteur van o.m. 'Ruiters 
en Ridders van de Lege Dageraad' (1985), 'Atypisch Belgisch: Personeels-
flexibilisering het Belgisch bedrijfsleven 1975-1990' (1992, samen met J. 
Vilrokx) en 'Het Negende Leven van Jean Pierre Van Rossem' (1993). 

Dirk Van Evercooren (1966) studeerde algemene economie aan de VUB, 
werkzaam als economisch adviseur van de nationale studiedienst van het 
ABVV, publiceerde eerder in 'Samenleving en Politiek'. 


