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Hoofdredactie: Hans Verboven 

Hans Verboven studeerde Germaanse filologie en economie in Leuven, Heidelberg en 

Brussel. Hij is verbonden aan de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de 

Universiteit Antwerpen en doceert er economische heuristiek, 'corporate social 

responsibility', zakenethiek en Duits. Sinds 2012 is hij als associate fellow verbonden aan de 

BASF-Deloitte Chair on Sustainability. Hij is auteur van tal van boeken en bijdragen in 

nationale en internationale tijdschriften. 

--------------------------------- 

Ludo Abicht studeerde klassieke filologie, filosofie en Germaanse filologie in Gent, Nijmegen, 

Tübingen en Cincinnati. Van 1965 tot 1984 doceerde hij Duitse literatuur en Europese 

filosofie in Fredericton (Canada), Antioch en Berkeley (VSA). Hij publiceert vooral over joodse 

cultuur, het conflict in het Midden-Oosten, marxisme, de Verlichting en de ideologische 

tegenstelling tussen universalisme en nationalisme sinds het begin van de Moderniteit. Hij is 

erevoorzitter van het Frans Masereelfonds en lid van de Gravensteengroep. 

Gerard Bodifée studeerde scheikunde en natuurkunde aan de universiteiten van Antwerpen, 

Gent en Brussel. Hij is doctor in de wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel). Hij verrichtte 

onderzoek op het gebied van het ontstaan van sterren en de evolutie van sterrenstelsels. Hij 

heeft gewerkt in de industrie, in het onderwijs en in de media en is op dit ogenblik 

zelfstandig auteur. In 1999 richtte hij het Huis voor Filosofie op, in het kader waarvan hij 

cursussen geeft in binnen- en buitenland. Hij publiceerde een twintigtal boeken over 

onderwerpen op het domein waar wetenschap, filosofie en religie elkaar raken. 

Frits Bolkestein studeerde wiskunde, filosofie, Grieks en economie aan de universiteiten van 

Oregon (VSA), Amsterdam en Londen. In 1965 studeerde hij af in de Rechten aan de 

universiteit van Leiden. Hij begon zijn professionele loopbaan bij Shell, engageerde zich 

later echter voor de Nederlandse politiek. Voor de VVD was hij o.a. staatssecretaris van 

Buitenlandse Handel, Minister van defensie en fractieleider. Hij was Europees Commissaris 

voor Interne Markt, de Douane Unie en Belastingen in de commissie van Romano Prodi 

tot 2004. In hetzelfde jaar werd hij aangesteld als bijzonder hoogleraar Intellectuele 

Grondslagen van Politieke Ontwikkelingen aan de Universiteit Leiden en de Technische 

Universiteit Delft. Sinds 2005 vormt hij een een-persoons-denktank in Amsterdam onder de 

naam Bureau Bolkestein. Frits Bolkestein is auteur van verschillende boeken over politiek. 

Zijn volgende boek "Intellectuals and Politics" verschijnt eind 2010/begin 2011. 

Boudewijn Bouckaert is hoogleraar aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent en sinds 

2009 Vlaams volksvertegenwoordiger. Hij lag mee aan ontstaan van Nova Civitas, een 

onafhankelijke, Vlaamsgezinde, liberale en rechtse politieke denktank. Boudewijn Bouckaert 

publiceerde tal van wetenschappelijke werken en is editor en co-auteur van de Enyclopedia 

of Law and Economics. 

Geert Bourgeois viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van 

Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. Als minister 

van Inburgering coördineert hij het integratiebeleid van de Vlaamse overheid. Sinds 1995 is 

hij volksvertegenwoordiger. Hij was voorzitter van de Volksunie (2000-2001) en van de 

Nieuw-Vlaamse Alliantie (2001-2004). 



Gui Celen is neurochirug. Zijn praktijk in Kortrijk combineert hij met Vlaams engagement o.a. 

als voorzitter van de internationale serviceclub Marnixring (tot 2007) Momenteel is hij 

voorzitter van Pro FLandria, een netwerk van ondernemers en academici, het Aktiekomitee 

Vlaamse Sociale Zekerheid en van de VZW Knokk, van de Vlaamse school te Komen. Hij is 

tevens bestuurder van het Vlaams Geneskundigenverbond. 

Bruno Daems is historicus en bibliothecaris. Hij werkte mee aan het tijdschrift Nucleus en is 

redacteur van het Nederlands-Vlaamse maandblad Catholica. Hij is tevens voorzitter van de 

werkgroep Mysterium Fidei die zich inspant voor de herwaardering van de traditionele 

liturgie in de Vlaamse bisdommen. 

Lies Decadt studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze is lerares in 

het Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen-lyceum in Kortrijk. Ze doceert er de vakken filosofie 

en geschiedenis. Ze is actief in enkele Vlaamse organisaties en engageert zich in het bestuur 

van Marnixring Komen Huize Robrecht.  

Koenraad Elst studeerde sinologie, indologie en filosofie in Leuven en Benares. Als 

zelfstandig onderzoeker publiceert hij sinds 1988 vooral over het raakvlak tussen religie en 

politiek en over de grondslagen van de religies, inz. hindoeïsme, boeddhisme en islam; dit in 

een twintigtal boeken en in journalistieke en wetenschappelijke media. Verder ondermeer 

over directe democratie, het Belgische vraagstuk, antieke Indo-Europese taalkunde en 

hedendaags taalbeleid in Europa en Azië.  

Derk Jan Eppink studeerde Nederlands recht, internationaal recht en internationale politiek 

in Amsterdam. Hij schreef als journalist voor NRC Handelsblad en De Standaard en als 

columnist voor De Standaard, Knack, Trends, Elsevier, NRC Handelsblad en De Morgen. Hij 

was jarenlang medewerker van EU-Commissarissen Frits Bolkestein en Siim Kallas. Sinds 

2009 zetelt Eppink voor LDD in het Europees Parlement, waar hij vicevoorzitter is van de 

fractie van Europese Conservatieven en Hervormers. Over zijn ervaringen in de Europese 

politiek publiceerde hij Europese Mandarijnen en De Toren van Babel staat in Brussel. 

Frank Fleerackers, rechtstheoreticus en -filosoof, studeerde rechten en wijsbegeerte aan de 

KULeuven, King’s College, het MIT en Harvard. Hij is universiteitsprofessor, decaan en 

advocaat in Brussel en was visiting scholar aan o.a. de Harvard Law School en het MIT. Als 

metajuridisch auteur en editor publiceerde hij een reeks rechtswetenschappelijke boeken. 

Hij is voorzitter van het Verbond der Vlaamse Academici en zetelt in de Hoge Raad voor de 

Justitie. 

Frank Furedi is hoogleraar sociologie aan de Univeristeit van Kent. Hij is auteur van o.a. 

Politics of Fear: Beyond Left and Right, Where Have All the Intellectuals Gone?. Zijn meest 

recente boek On Tolerance. A Defence of Moral Independence verscheen in augustus van dit 

jaar. 

Eberhard Freiherr von Gemmingen-Hornberg SJ werd in 1968 tot priester gewijd. Hij  

studeerde in Tübingen theologie, o.a. bij professor Joseph Ratzinger. Hij was van 1982 tot 

2009 directeur van de Duitstalige afdeling van Radio Vaticaan. In het Duitse medialandschap 

is hij bekend als moderator en gastpresentator voor Vaticaanse aangelegenheden. 

Momenteel is hij fund raiser van de Duitse jezuïetenprovincie. Over zijn leven schreef Hilde 

Regeniter het boek Der Pater und der Papst. 

Geert Janssens is Master of Arts in Economics alsook Master in Corporate Finance. Hij is de 

hoofdeconoom van de denktank VKW Metena. Hij publiceerde vooral rond macro-



economische onderwerpen alsook de werking van de arbeidsmarkt en schrijft regelmatig 

bijdragen in tijdschriften en boeken. 

Geert Jennes is sinds 2010 senior researcher bij het Vlaams Instituut voor Economie en 

Samenleving (VIVES) van de KU Leuven. Hij werkt er aan een doctoraat over ‘the political 

economy of fiscal federalism’, binnen het bredere kader van zijn belangstelling voor ‘public 

economics’, ‘public finance’, en ‘urban economics’. Hij is licentiaat in de publieke economie 

(met een diploma van de universiteit Antwerpen). Voordien werkte hij vooral in de 

ontwikkelingssamenwerking op het gebied van ‘public finance reform’, onder meer voor de 

Wereldbank en het Nederlands Economisch Instituut. 

Andreas Kinneging is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Hij verzamelde 

zijn filosofische essays in Geografie van goed en kwaad, waarvoor hij de Socrateswisselbeker 

ontving. In 2008 verscheen bij Meulenhoff zijn briefwisseling met Piet Gerbrandy onder de 

titel Het goede leven. 

André-Joseph Léonard is doctor in de filosofie en theoloog. Hij studeerde aan de KULeuven 

en aan de pauselijke Gregoriana in Rome. Als professor was hij nadien verbonden aan de 

UCL. Vanaf 1991 tot 2010 was hij bisschop van het bisdom Namen. In januari 2010 werd hij 

aangesteld als aartsbisschop van Mechelen-Brussel. 

Peter Logghe studeerde Rechten aan de Universiteit Gent. Hij was redacteur en uiteindelijk 

ook hoofdredacteur van het conservatieve politiek-culturele tijdschrift TeKoS (Teksten, 

Kommentaren en Studies). Na een loopbaan in de bank- en verzekeringssector, koos hij voor 

politiek engagement. Sinds 2007 is hij volksvertegenwoordiger in het Belgische Parlement. 

Kurt Moons studeerde rechten en bedrijfseconomie aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

Als ondernemer heeft hij zijn sporen verdiend bij Brantano waar hij twintig jaar werkzaam 

was, waarvan vijftien jaar als algemeen directeur/CEO. Thans is hij CEO van Eddy Merckx 

Cycles. Sinds 2011 Kurt Moons voorzitter van Pro Flandria, netwerk van Vlaamse 

ondernemers en academici. Hij is ook lid van Voka Comité Brussel en "Captains of Industry" 

Oost-Vlaanderen VKW.  

Alain Mouton studeerde politieke wetenschappen aan de KU Leuven. Hij is journalist bij het 

weekblad Trends en schrijft vooral over onderwerpen met betrekking tot de internationale 

concurrentiekracht, openbare financiën, arbeidsmarkt en onderwijs. Hij schrijft ook 

regelmatig wetenschappelijke bijdragen in tijdschriften o.a. over de eurocrisis en HRM. Hij is 

tevens medeauteur van het boek Red de welvaartstaat en leverde een bijdrage tot het boek 

Europa wankelt. 

Jaak Peeters is psycholoog en studeerde sociaal recht en bestuurswetenschappen. Hij was 

werkzaam in een vermaard internationaal bedrijf als diensthoofd. Hij droeg 

verantwoordelijkheden in de voormalige Volksunie en nadien in N-VA. Hij schreef enkele 

monografieën. Van zijn hand is o.m. De Cultuur van het Simplisme (facet, 1991), De 

Gekwetste Mens (Damon, 2006) en Worsteling met de Moderniteit (Pelckmans, 2009). 

Verder schreef hij talrijke bijdragen in boeken, kranten en tijdschriften. 

Damiaan Persyn studeerde economische wetenschappen, econometrie en statistiek in 

Brussel, Berlijn en Leuven. Hij is als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan VIVES. Hij is 

auteur van verscheidene wetenschappelijke bijdragen in internationale tijdschriften.  

Luc Rochtus is licentiaat in de economische wetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven 

en Universität Bern). Hij behaalde een Master of Laws in de economische analyse van het 



recht (Universität Hamburg en University of Haifa) en een Master of Arts in Europese 

Economische Studies (Europacollege Brugge). Professioneel was hij in het verleden fellow bij 

de denktank Itinera Institute en coördinator van de LDD studiedienst. Sinds 2009 is hij 

werkzaam in het Europees Parlement, waar hij voor de fractie van Europese Conservatieven 

en Hervormers de Commissie voor Economische en Monetaire Zaken opvolgt. Hij is tevens 

ondervoorzitter van de European Young Conservatives. 

Roger Scruton is schrijver, filosoof en componist. Hij is momenteel visiting professor in 

Oxford. Als een van de belangrijkste hedendaagse conservatieve denkers  neemt hij 

prominent deel aan het maatschappelijk debat over cultuur, waarden en politiek. 

Verscheidene van zijn boeken werden in het Nederlands vertaald (onder andere ‘De 

betekenis van het Conservatisme’, ‘Het Westen en de Islam’, ‘Filosofisch denken’, ‘Moderne 

cultuur’,  ‘Waarom cultuur belangrijk is’ en ‘Schoonheid’. 

Hans-Werner Sinn is sinds 1999 directeur van het vermaarde ifo Institut (Institut für 

Wirtschafstforschung) in München. Hij is gewoon hoogleraar in economie en 

overheidsfinanciën aan de Ludwig-Maximilians Universiteit in München en directeur van het 

Center for Economic Studies aldaar. Hij is auteur van een twintigtal boeken en meer dan 100 

wetenschappelijke artikels. Hij wordt in Duitsland en erbuiten gerespecteerd en gevreesd 

voor zijn scherpe analyses van de eurocrisis. Hans-Werner Sinn werd met verscheidene 

eretitels, gastprofessoraten en academische prijzen geëerd.  

Klaas A.D. Smelik studeerde theologie, Semitische talen, Egyptisch,Koptisch, archeologie en 

oude geschiedenis in Utrecht, Amsterdam (UvA) en Leiden, en promoveerde aan de 

Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over koning Saul. Na eerst te zijn aangesteld 

bij de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Brusselse Protestantse 

Faculteit en de KU Leuven, is hij sinds 2005 verbonden aan de Universiteit Gent voor 

Hebreeuws en Jodendom. Hij schreef een dertigtal boeken en vele artikelen over het 

Hebreeuws, de Bijbel, het jodendom en de Oudheid. Hij gaf de nagelaten werken van Etty 

Hillesum uit en is directeur van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum van de Universiteit 

Gent. 

Matthias Storme studeerde rechten en wijsbegeerte te Antwerpen, Leuven, Yale, Bologna 

en Hamburg en is gewoon hoogleraar aan de Rechtsfaculteit van de KU Leuven, 

buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en gasthoogleraar aan de CUPL in 

Beijing. Hij was algemeen voorzitter van het VVA van 1996 tot 2004. Hij publiceerde naast 

vele rechtswetenschappelijke bijdragen zopas bij Pelckmans het boek "Tussen God en 

Caesar". 

Edwin Truyens studeerde rechten en is, na een carrière van meer dan twintig jaar als jurist in 

een sociaal werkgeverssecretariaat, sedert 1999 advocaat. Hij was in zijn studententijd 

achtereenvolgens praeses van KVHV Antwerpen en stichter van de Nationalistische 

Studentenvereniging. (Sedert 1983 is hij voorzitter van het Vormingsinstituut Wies Moens. 

Hij publiceerde verscheidene boeken en brochures en is auteur van talrijke 

tijdschriftartikelen, zowel op politiek-filosofisch als juridisch-wetenschappelijk gebied. 

Philippe Van Bets studeerde Economie in Brussel, Cambridge, Maastricht en Fribourg. Hij is 

verbonden aan de vakgroep Internationale Economie, Internationaal Management en 

Diplomatie van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit 

Antwerpen. Hij doceert o.a. internationale handel en management van de instellingen. 



Jan Van Doren is adjunct-directeur van het Kenniscentrum bij Voka-Vlaams Economisch 

Verbond, met specialisatie in regionale economische en institutionele thema’s. Hij is lid van 

het wetenschappelijke comité van het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving 

(VIVES). Voordien was hij tien jaar actief als journalist, waarvan het grootste deel bij De Tijd 

en daarna tevens bij het zakenmagazine Trends. Hij studeerde rechten en economische 

wetenschappen aan de KU Leuven en begon zijn loopbaan als wetenschappelijk medewerker 

aan de rechtsfaculteit van de Universitaire Instelling Antwerpen. 

Annelore Van Hecke studeerde handelsingenieur en behaalde in 2012 een doctoraat in de 

economie aan de KU Leuven. Haar expertisedomein is begrotingsfederalisme, waaruit o.a. 

een aantal publicaties voortvloeiden m.b.t. regionalisering van de federale overheidsschuld 

in het kader van een nieuwe Belgische staatshervorming en een voorstel m.b.t. de 

hervorming van de Belgische financieringswet. Momenteel is zij werkzaam als senior 

researcher bij het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (VIVES). 

Jan M.F. Van Reeth studeerde Klassieke Filologie en Oosterse Filologie en Geschiedenis. Hij 

promoveerde aan de KULeuven op een proefschrift over Vergilius en de spontane generatie 

van de bijen. Hij doceert godsdienstgeschiedenis van het Nabije Oosten en antieke 

wijsbegeerte. Hij publiceert vooral over vergelijkende godsdienstgeschiedenis van de late 

oudheid en de vroege middeleeuwen in de oosterse middellandse zeewereld, inzonderheid 

in Syrië, alsook over de christelijke bronnen en de redactiegeschiedenis van de Koran. 

Wim van Rooy studeerde Germaanse filologie en godsdienstwetenschappen. Na een 

carrière in het onderwijs en op het kabinet van de minister van Onderwijs werd hij in 1999 

directeur van de vrije Israëlitische school Yavne en de chassidische school B'noth Jerusalem 

in Antwerpen. Hij werkte als presentator van tv-programma's, schreef honderden artikelen, 

opiniestukken en recensies in verschillende literaire, maatschappelijke, historische en 

politieke tijdschriften en publiceerde met zijn zoon Sam de indrukwekkende bundel "De 

Islam, kritische essays over een politieke religie" (ASP, 2010) 

Hans Verboven studeerde Germaanse filologie en economie in Leuven, Heidelberg en 

Brussel. Hij is verbonden aan de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de 

Universiteit Antwerpen en doceert er economische heuristiek, 'corporate social 

responsibility', zakenethiek en Duits. Sinds 2012 is hij als associate fellow verbonden aan de 

BASF-Deloitte Chair on Sustainability. Hij is auteur van tal van boeken en bijdragen in 

nationale en internationale tijdschriften. 

Antoon Verboven studeerde Klassieke Filologie aan de KULeuven en promoveerde op een 

proefschrift over Vergilius. Hij was leraar Grieks aan o.a. Koninklijk Atheneum, professor aan 

de Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen en auteur van verscheidene boeken over 

Griekse letterkunde.  

Manuel Dierickx Visschers is wetenschappelijk medewerker, verbonden aan het Vlaamse 

Parlement, en is tevens praktijkassistent aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. Hij 

is tevens ondervoorzitter van de Vlaamsgezinde klassiek-liberale denktank Libera!. 

Momenteel werkt hij aan een doctoraat over het evenredigheidsbeginsel en de bescherming 

van de rechten op eigendom en ondernemerschap met prof. Boudewijn Bouckaert als 

promotor. 

 


