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Het Vlaams Marxistisch Tijdschrift gaat zonder schroom zijn 
negentiende jaargang in. Zonder schroom, met hoop, maar ook 
zonder overspannen illusies. Het gaat immers allerminst goed met 
het Vlaamse uitgeverswereldje en het lezerspubliek voor links 
kritische tijdschriften is nu niet bepaald wat men een 'groeiende 
markt' kan noemen. De Uitgeverij Masereelfonds is in vereffening 
gesteld. Dat heeft gelukkig geen enkele consequentie voor het 
Vlaams Marxistisch Tijdschrift, dat steeds onder de vleugels van 
de V.Z.W. Masereelfonds onderdak heeft gevonden, en dat overi 
gens in de eerste plaats van zijn lezers afhankelijk is en blijft. Dit 
lezerspubliek blijft voor de redactie niet steeds een goed te defi 
niëren groep, maar we proberen alvast verder met kritische en 
maatschappij-gerichte artikelen enig weerwerk te verrichten tegen 
de stuitende zelfgenoegzaamheid waarmee de heersende klasse 
vandaag de economische crisis beheert in functie van ongecon 
troleerde financie-kapitalistische belangen. We blijven het vertik 
ken de algemeengeldende 'evidenties' over de aard van ons maat 
schappelijk systeem en over wegen om aan de schrijnende maat 
schappelijke ongelijkheden iets te doen voor zoetekoek te slikken 
en blijven ons daartoe inspireren aan het gedachtengoed van 
Marx, alle doodgravers ten spijt. Necrologie is niet onze speciali 
teit, maar we verdenken de doodverklaarders én rouwers van 
wishful thinking in een sociaal-economische constellatie waarin 
vele klassenanalyses van Marx, die wellicht voor van door de 
opium van de kapitalistische consumptiemaatschappij wat al te 
verdoofde intellectuelen, nogal ruw, grof en brutaal leken, weinig 
aan de actualiteitswaarde hebben ingeboet. Het is de werkelijk 
heid die ruw, grof en brutaal is, die de ontwikkelingsmogelijk 
heden van hele bevolkingslagen, van een ganse generatie, onge 
geneerd breekt. Dit op beargumenteerde wijze aan de kaak stel 
len en analyseren vormt de opzet van het Vlaams Marxistisch 
Tijdschrift, nu 19 jaar oud. 

In- dit nummer vindt u naast een reeks kritische boekbespre- 
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kingen een ontwikkelingsschets van honderd jaar socialistische 
pers in Vlaanderen, een analyse van de rol van morele denkbeel 
den in sociale actievormen, een korte bibliografische situering van 
de Franse wijsgeer Michel Foucault en een kritische doorlichting 
van het zogenaamde 'schuldenlastenprobleem' van Latijnsameri 
kaanse landen ten opzichte van de politieke situatie aldaar. 

We wensen u boeiende en geëngageerde lectuur toe en, mocht 
u dit nog niet hebben gedaan ... vergeet alvast niet uw abonne 
mentsgeld te storten zodat u zeker bent de ganse jaargang 1985 
van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift geregeld te ontvangen. 
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