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In dit nummer werden -. geheel toevallig - meteen drie ver-
talingen opgenomen van bijdragen uit het buitenland, die de 
redactie belangrijk genoeg vond om ze ook voor het nederlands-
talige publiek (meer) toegankelijk te maken. Het is toeval dat er 
precies in dit vierde nummer van de 19e jaargang van het VMT 
drie vertalingen tegelijk werden opgenomen. Niet toevallig is 
echter dat ze hier worden gepubliceerd. Inderdaad wil de redac-
tie er in de toekomst meer naar streven oorspronkelijke bijdra-
gen uit het buitenland, die ook relevant zijn voor ons, in de 
kolommen van het VMT te presenteren. Het marxisme mag dan 
al groot belang hechten aan nationale en lokale invloeden op 
processen van machtsvorming, de internationale dimensie van 
haar benadering wordt er daarom niet minder om, en zeker niet 
waar diskussies die in het buitenland gevoerd worden, ook in 
Vlaanderen hun belang hebben. 

Dat geldt zeker voor de bijdrage van Ralph Miliband, een 
gerenommeerd Brits marxistisch politicoloog die ook in onze 
contreien naam heeft gemaakt met 'De Staat in de Kapitalisti-
sche Maatschappij' (1969) en 'Marxisme en Politiek' (1977). 
In zijn analyse van het 'nieuwe revisionisme' waarschuwt 
Miliband voor al deze theorieën, waarin nieuwe sociale bewegin-
gen een belangrijker (machts)rol wordt toegekend als de arbei-
dersklasse in het ontwikkelen van een strategie naar een socialis-
tische maatschappij en, vooral, voor theorieën waarin de voor 
de hand liggende bindingen tussen (de belangenbasis van) die 
nieuwe sociale bewegingen en de arbeidersklasse worden bedekt 
of ontkend. 

De bijdrage van Carlos Lenkensdorf is anderzijds beslist geen 
marxistisch tractaat. Maar we meenden dat het belangrijk was 
kennis te maken met een tekst van een zeer actief bevrijdings-
theoloog uit Latijns Amerika, een tekst die de contouren uiteen-
zet waarbinnen een bevrijdingstheologie vanuit de christelijke 
leer werd ontwikkeld. Het zal de lezer niet ontgaan dat de auteur 
expliciet het bevrijdende element voor het theologische plaatst 
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en dat hij in zijn schets van de plaats der onderontwikkelde 
landen nauw aansluit bij de analyses van de marxistisch geïnspi-
reerde 'dependenciaschool'. 

Bruno Vitale, hoogleraar in de theoretische fysica aan de 
universiteit van Napels behandelt de bindingen tussen het weten-
schapsbedrijf en het militair-industrieel complex. Hij formuleert 
een oproep om deze binding in ieder land aan een nader onder-
zoek te onderwerpen, en wij spreken met hem de hoop uit dat 
die oproep - gegeven een toch erg sterke vredesbeweging in ons 
land - niet onbeantwoord zal blijven. In een bijlage actualiseert 
Freddy Mortier zekere gegevens uit Vitale's bijdrage. 

We hopen dat dit nummer in de smaak zal vallen van de le-
zers en dat het een bijdrage kan leveren tot diskussies die ook 
bij ons een bijzondere actualiteitswaarde én een groot belang 
hebben. 
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