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Naarmate de staatshervorming stilaan vastere vor-
men gaat aannemen, schijnt in linkse kringen in 
het Vlaamse land het besef te groeien dat de he-
gemonie van de C.V.P. over het Vlaanderen van 
morgen een steeds dreigender perspektief wordt. 
Hegemonie die niet alleen haar uitdrukking vindt 
in zetelverdelingen en meerderheden. Maar voor-
al door een steeds hechtere greep op alle domeinen 
van het sociale leven. 

Het alternatief dat links vandaag te bieden heeft 
is vaag, fragmentair en dikwijls ongeloofwaardig. 
De krachten zijn verdeeld, de stootkracht is 
meestal zoek. 

De laatste tijd gaan gelukkig steeds meer stem-
men op om de zo noodzakelijke dialoog binnen het 
progressieve kamp op gang te brengen. Soms her-
leidt zich dat -zie Manifest Doorbraak- tot een 
vrij onhandige poging om zo maar de B.S.P. tot 
verzamelplaats van alle linksen uit te roepen. 

Anderzijds groeit de overtuiging -mede o.i.v. bui-
tenlandse gebeurtenissen zie bv. het ineenvallen 
van het linkse front in Frankrijk-, dat een hech-
te eenheid tussen socialisten, kristen-demokra-
ten, kommunisten en politiek daklozen slechts kan 
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groeien vanuit de basis, en via gezamenlijke ak-
ties voor konkrete objektieven 
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Dat het Vlaams Marxistisch Tijdschrift tot de 
uitwisseling van ideen in dit verband wil bij-
dragen is anzelfsprekend. In dit nummer ver-
schijnt een interessante bijdrage van 4 jong-
socialisten over deze problematiek, die naar wij 
hopen verdere reakties zal oproepen.. 

Marc Vandoorne behandelt een wel heel aktueel 
onderwerp: het verband tussen technologische ont-
wikkeling en tewerkstelling. 
In de rubriek 'dialoog' een reaktie van Raymond 
De Smet, voorzitter van de Federatie-Dender van 
de K.P., op de analyse van de verkiezingsuitsla-
gen door Rudi Van Doorslaer in een vorig nummer, 
dat ingaat op de geschiedenis van de K.P. in het 
Aalsterse. 
Bob Francis stuurde ons een brief over de proble-
men van de demokratie bij de opbouw van het socia-
lisme. 
Enkele maanden terug verscheen bij Van Gennep een 
Nederlandse vertaling van "Considerations on Wes-
tern Marxism" van de steeds meer in de belang-
stelling komende Perry Andersom. 
Emiel De Wilde vindt het "zoals alle geschriften 
van Perry Andersom zeer aanbevelingswaardige lek-
tuur' en maakt van het werk een indringende kri-
tiek. 
Het probleem van de "Flemsche" Kultuur in Frans 
Vlaanderen is de laatste jaren steeds meer in de 
belangstelling gekomen. Hierbij zijn vooral recht-
se, soms uiterst-rechtse groepen aktief. Daarin 
is de laatste tijd gelukkig verandering gekomen. 
Om het probleem te situeren brengen we in dit num-
mer een artikel dat verscheen in het teoretisch 
weekblad van de K.P.F. "France Nouvelle", in een 
een reeks over de verschillende minderheidskul-
turen in Frankrijk. Jan Mestdagh zorgde voor de 
vertaling. 



Studieweekend: OPEN SOCIALISME EN SOCIALISTISCHE 
PARTIJ 

0p zaterdag 6 en zondag 7 oktober organiseert 
het tijdschrift "Socialistische Standpunten" 
een studieweekend rond bovenvermeld tema, in 
samenwerking met "De Nieuwe Maand" en het 
"Vlaams Marxistisch Tijdschrift". 
Naast enkele inleidingen zal er vooral gelegen-
heid zijn tot diskussie binnen kleine diskussie-
groepen. 
Onze lezers vinden hierbij ingesloten een folder 
met alle nuttige inlichtingen en met een in-
schrijvingsformulier. 
We hopen talrijke lezers van het V.M.T. op het 
week-end te kunnen ontmoeten. 
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Jaak De Boever 


