
TEN GELEIDE 

In dit nummer van het V.M.T. ontbreekt een artikel over de gebeurtenissen 
in Polen. Ieder van ons heeft de laatste maanden de ontwikkelingen die zich 
daar voordeden met spanning gevolgd. Op de laatste twee redaktievergaderingen 
werd over Polen gepraat. De hele redaktie stond erop dat in het V.M.T. over 
deze Poolse ontwikkelingen een artikel verscheen. 
Maar we moeten niet proberen de kranten de loef af te steken. De taal van het 
V.N1.T. bestaat er (naar ik denk) niet in het allerlaatste nieuws aan zijn lezers 
voor te schotelen. Onze taak bestaat erin dit nieuws te evalueren, het te plaatsen 
in een ruimer referentiekader en een zicht te geven op mogelijke implikaties 
(van praktisch politieke en van theoretische aard) van gebeurtenissen. Ik hoop 
dat wij de lezers van het V.M.T. in het volgende nummer zo'n artikel kunnen 
aanbieden. 
In deze 'ten geleide' wilde ik Polen vermelden omdat het niet opgaat dat een 
links tijdschrift verschijnt, zonder dat ergens gewag wordt gemaakt van de ge-
beurtenissen aldaar. Ik wilde ook langs deze weg de solidariteit van de hele 
redactie met de Poolse arbeiders benadrukken. 
Wel belangstelling voor de ontwikkelingslanden in dit nummer! Enerzijds wordt 
Ruddy Dooms' werk over onderontwikkeling en emancipatie in Zwart Afrika 
besproken. Anderzijds wordt de houding van België ten opzichte van Vietnam 
en Kampuchea op de korrel genomen. 

Ter gelegenheid van de Lahaut-herdenking hebben wij een beroep gedaan 
op de historicus A. De Jonghe die met uiterste precisie de dubieuze 'intellektuele' 
praktijken van een zekere de Launay aan de kaak stelt. Het artikel heeft betrek-
king op de kommunistische volksvertegenwoordiger die na de tweede wereld-
oorlog werd vermoord. De waarde van het artikel ligt echter niet als zodanig 
aan de referentie naar Lahaut, maar wel aan de bekendmaking van een bepaald 
soort geschiedenisvervalsing die binnen onze samenleving aanvaard en geprezen 
wordt. 
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Het nummer wordt afgerond met twee eerder theoretische artikels. De aandacht 

gaat naar Barthes, die in de loop van dit jaar overleed. De belangstelling voor 

deze schrijver volgt uit liet feit dat hij zich bezighield met taal- en tekenanalvse, 

die een waardevolle bijdrage leverde tot de ideologiekritiek. Inzicht krijgen in de 

ideologische mechanismen die ons alledaags bestaan beïnvloeden wordt hoe lan-

ger hoe belangrijker om binnen de burgerlijke demokratieën aan een linkse 

politiek te doen. Het is vanuit deze optiek dat Barthes een plaats verdient in 

het V.M.T. 

Tenslotte kan de lezer zich verdiepen in een artikel over produktieve en niet-

produktieve arbeid. Het geeft in alle eenvoud de ideeën van Marx precies weer. 

Bovendien bevat liet een reeks argumenten die de validiteit van het onderscheid 

betwisten. 

P. BURGHGR;\EVE. 
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