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Ten geleide 

Onlangs vierde het dagblad "De Morgen' zijn eerste verjaar-
dag. Het loutere feit, dat deze krant is kunnen ontstaan, 
en op een jaar tijd zijn bestaansrecht heeft geaffirmeerd, 
is een aanduiding voor de veranderingen, die de laatste ja-
ren in Vlaanderen hebben plaatsgegrepen. Welke kritieken 
men deze krant terecht ook kan toesturen, toch is het voor 
iedere progressist vandaag duidelijk dat zij een kapitale 
rol vervult in de strijd tegen de beheersing van de media 
door rechtse belangengroepen. Het V.M.T. is dan ook van 
plan een aantal artikels te wijden aan verschillende aspek-
ten van het fenomeen "De Morgen'. Deze reeks opent met 
een artikel van Jan Van Doorslaer, die als oud-joernalist 
van "Vooruit", en huidig parlementair redakteur van "De 
Morgen - Vooruit', bijzonder goed geplaatst is om de evolu-
tie van de socialistische pers in Vlaanderen gedurende de 
laatste jaren "van huizenuit" te schetsen en te evalueren. 

Een van de belangrijkste politieke feiten van het afgelopen 
jaar is ongetwijfeld de strijd geweest tegen de installatie 
van nieuwe kernraketten in ons land. Ook hier is een ver-
anderde Vlaamse mentaliteit tot uiting gekomen. Het arti-
kel van Jef Turf handelt niet over de argumentatie voor of 
tegen de plaatsing van de raketten - hierover is voldoende 
interessant materiaal verschenen -, maar is een eerste po-
ging het toch wel onverwachte sukses en de verrassende om-
vang van deze protest-beweging te omschrijven en te evalu-
eren. De verdere uitbouw van deze beweging zal spijtig 
genoeg bemoeilijkt worden door een verslechterde interna- 
tionale politieke toestand daarover in ons volgend num- 
mer meer. 

Het derde artikel behandelt een onderwerp dat - hoewel op 
het eerste zicht totaal verschillend van de twee vorige -' 
toch ook weer een uiting is van de reeds aangehaalde menta- 
liteitsverandering het onderwerp homoseksualiteit is van- 
daag steeds minder een taboe. Wat niet wegneemt dat - ze-
ker ook in linkse kringen - rond deze problematiek nog veel 
onbegrip, konformisme en enggeestigheid heerst. Bob Carlier 
schetst de verhouding homoseksuele beweging - socialisme, 
en stelt zich daarbij zeer openhartig een aantal belangrijke 
vragen. 
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Sten Schapers licht naar aanleiding van het boek "Las Matt-
res de la langue", een minder bekend aspekt toe van het 
stalinisme, nl. de "wetenschappelijke' opvattingen over 
het fenomeen taal, zoals die door Stalin en Marr gehuldigd 
werden. 
Raf Vandenbuasche bespreekt het onlangs verschenen boek 
van André Mommen "De strategie van het politiserend vormings-
werk", waarin deze vanuit de eigen praktische ervaringen 
een aantal teoretische modellen vanuit marxistische invals-
hoek ontwikkelt. 
Hierbij aansluitend doet Mark Gielen een poging ons in te 
leiden in de enigszins hermetische geschriften van Oskar 
Negt, die eveneens vanuit een aantal marxistische koncepten 
aanzetten tot vormingswerk wil formuleren. 

Het nummer wordt afgerond met een bespreking van het tweede 
boek van Siep Stuurman "Het reel bestaande en het noodzake-
lijke socialisme", waarin Jenny Walry naast een analyse van 
het boek, dat de bestaande teorien over de Sovjet-maatschap-
pij overloopt en bekritiseert, een aantal kritische noten 
formuleert. 

Met dit nummer wordt onze 13de jaargang afgesloten. Wij 
vragen aan al onze abonnee's spoedig hun abonnement te her-
nieuwen, en stellen hierbij enkele argumenten op een rijtje 
- de 14de jaargang zal - behoudens onvoorziene omstandighe- 

den - volledig in 1980 verschijnen. 
- de prijs voor + 400 blz. blijft onveranderd 300 BF. 
- abonnee's die nog geen lid zijn ven het Masereelfonds 

kunnen, mits betaling van 50 BF (i.p.v. 100 BF) ook lid 
worden van deze organisatie en ontvangen dan ook het le-
denblad "Aktief" (10 nummers). 

- het uitzicht van het tijdschrift zal zoveel mogelijk ver-
beterd worden (waarschijnlijk zal de tekst "gezet" worden). 

- in 1980 zullen 3 4 4 Cahiers verschijnen een verslag 
van de Studiedag van CHEMA gewijd aan de geschiedenis van 
de KPB ; een analyse van de filozofische grondslagen van 
het stalinisme ; een Cahier gewijd aan kultuurproblematiek 
tussen de twee wereldoorlogen, enz. 
Abonnee's genieten op deze publikaties een belangrijk 
prijsvoordeel (60 tot 100 BF goedkoper dan de normale win-
kelprijs), dat een aanzienlijk deel van het abonnements-
geld kompenseert. 

Jaak De Boever 
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