
Ten geleide 

In het vorige nummer van het V.M.T. hadden we voor num-
mer 3 een bespreking van de verkiezingsresultaten aange-
kondigd. 
Het barre winterweer was er de oorzaak van dat de daartoe 
geplande redaktievergadering steeds weer moest uitgesteld 
worden, en om niet te ver met de verschijningsdata achter-
op te raken, werd besloten enkele kortere stukken te 
groeperen tot een soort overgangsnummer. 
In een paar weken groeide dit echter uit, -dit menen we 
altans- tot een zowel kwantitatief als inhoudelijk vol-
waardige uitgave.. 
Via vier diskussiebijdragen, zes boekbesprekingen, een in 
memoriam gewijd aan de belangrijke figuur van Lelio Bas-
so, en de historische bijdrage van Jan Debrouwere -met 
een wel zeer onverwacht Engelscitaat- worden een aantal 
uiteenlopende onderwerpen aangeraakt, en dit dikwijls op 
een Vrij kontroversile manier, waarbij eerlijkheid en 
vrijmoedigheid het meestal halen op de zo saaie voorzich-
tigheid. 

Een paar jaren terug begon 'De Rode Vaan' met een nieuwe 
formule. Naast vormvernieuwing was de bedoeling vooral 
het weekblad een grotere openheid te bezorgen. Een van de 
gevolgen was dat het aantal lezersbrieven toenam, en dat 
regelmatig -soms vrij scherpe- gedachtenwisselingen ont-
stonden 

nt 
stonden in de lezersrubriek. 
Vandaag is er 'De Morgen'. Deze krant is het enige konkre-
te resultaat van een hernieuwingsbeweging binnen de so-
ciaal-demokratie, die voor de rest tot hiertoe louter ver-
baal gebleven is. Voor wie zich de vroegere Vlaamse So-
cialistische pers herinnert, is de nieuwe krant zonder 
neer een enorme -en belangrijke- stap voorwaarts. 
Het aantal reakties van lezers neemt ook hier enorm toe, 
en wat belangrijk is: de lezersrubriek wordt het terrein 
van een levendige politieke diskussie. 
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Ook in het Vlaams Marxistisch Tijdschrift hebben wij -al-
le verhoudingen in acht genomen- dezelfde ervaring opge-
daan: dat eens men een diskussie werkelijk openstet, de 
mensen daar ook op reageren. 
Per slot van rekening neemt niemand graag hét woord, wan-
neer hij weet dat niemand naar hem luistert. 

Het volgende nummer -dat spoedig zal verschijnen- zal han-
delen over de verkiezingen en hun nasleep. 
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Jaak DE BOEVER. 


