
Personalia 

Rudolf Boehm, prof. em. Hedendaagse Wijsbegeerte R.U.G., publiceerde 
o.m. 'Aan het einde van een tijdperk' (Wereidvenster/EPO, 1984) en 'Kritiek 
der grondslagen van onze tijd' en voorts talrijke bijdragen in o.m. Ecogroen, 
Socialistische Standpunten en het V.M.T. 

Willy Coolsaet is docent wijsbegeerte aan de UG. 

Olivier De Cock (1967) studeerde economie en filosofie aan de RUGent. 
Werkzaam op het SEVI.] 

William Denayer is doctor in de politieke wetenschappen en publiceerde 
eerder o.m. in het Tijdschrift voor Sciale Wetenschappen en het VMT. 

François Houtart, prof. em. sociologie UCL, directeur van het Centre 
Tricontinental aan de U.C.L. te Louvain-la-Neuve en hoofdredacteur van 
'Alternatives Sud'. 

Jos Janssens was tot 1 december 1995 coördinator internationale relaties bij 
het ABVV. 

André Mommen (1946) pol. wet. VUB, is verbonden aan het CEPS van de 
Universiteit van Amsterdam, auteur van o.m. 'De teloorgang van de Belgische 
bourgeoisie' (Kritak, 1982) en 'The Belgian Economy in the Twentieth 
Century' (Routledge, 1994). 

Guy Quintelier filosoof en vormingswerker, voormalig medewerker van 
'Arbeid en Milieu', redactielid van Kritiek en het VMT. 

Pieter Saey (1942), hoofddocent RUG vakgebied sociale geografie, publiceer-
de enkele monografieën over lokatiemodellen, de epistemologie en geschiede-
nis van de geografie en de conceptuele grondslagen van de ruimtelijke 
ordening. 

Monika Triest (1941) studeerde klassiek filologie en later, aan de universiteit 
van Cincinatti, Ohio (VS) sociologie, was van 1985 tot 1988 docente vrou- 



wenstudies aan de universiteit van Antwerpen en is momenteel als pedago-
gisch coördinator verbonden aan het pedagogisch centrum van de provincie 
Antwerpen. Monika Triest publiceerde vooral over de situatie van de vrouwen 
op de arbeidsmarkt. 

Nico Van Campenhout (1957), historicus KUL. Sinds 1988 is hij verbonden 
aan de stad Lokeren als stadsarchivaris en conservator van het Stedelijk 
Museum te Lokeren. 

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

Marc Vandepitte is filosoof, wiskundige en theoloog. Hij publiceerde eerder 
in het VMT en (met D. Van Duppen e.a.) 'NGO's, missionarissen van de 
nieuwe werledoorde?' (EPO, 1994). 

Paul Verbraeken (1946), soc. wet. RUG, vertaalde 'Traité d'Economie 
Marxiste' van E. Mandel ('De economische theorie van het Marxisme'). 
Publiceerde 'Het verschrikkelijke bankgeheim, aspecten van het internationale 
bedrijf (Toestanden, 1985) en diverse bijdragen in o.m. Intermediair, De 
Nieuwe Maand, het VMT en De Morgen. 

Jules Verheist is historicus, docent archivistiek aan de VUB en ere-departe-
mentshoofd van het Algemeen Rijksarchief. 

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


	Page 1
	Page 2

