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Samenleving enpolitiekbestaat 5 jaar. Kijk 
je even achterom, dan s ta je versteld van wat 
we aan uiteenlopende artikels gepubliceerd 
hebben. Na pakweg 320 artikels van 267 au
teurs is het echter tijd voor een lik verf. We 
geven onszelf een face-lift. Een nieuw formaat, 
een nieuwe lay-out, een kleurtje, een column, 
een cartoon, een verhoogde leesbaarheid; kort
om sober maar niet saai. Je hebt het eerste 
voorproefje in de hand. Acht bladzijden om het 
water in de mond te krijgen. 

Ook in de toekomst gaat Samenleving en 
politiek de discussie niet uit de weg, maar 
vragen we academici en mensen uit de poli
tieke wereld om onze samenleving kritisch te 
analyseren en te becommentariëren. Samen
leving en politiek blijft de uitgelezen plaats 
waar beiden systematisch en grondig met el
kaar in discussie t reden. In een tijd van zap
pen, samplen en mailen kiest Samenlevingen 
politiek resoluut voor de tekst en he t argu
ment . Geen fastfood, maar een hartig maal 
waar je intellectueel van opkikkert. Inderdaad, 
dat vergt een inspanning (een hartig maal dik
wijls ook). Maar het loont de moeite. 

Samenleving en politiek is meer dan een 
tijdschrift. Jaarlijks organiseren we een aan
tal debat ten of lezingen over actuele maat
schappelijke onderwerpen. We hebben het o.a. 
gehad over vde moeilijke democra t ie ' , ' de 
werking van het gerecht ' , het 'Sienjaal', %het 
poldermodel', het Europees concurrentiebe
leid. Onze zesde, vernieuwde jaargang lance
ren we op 1 februari met een debat over het 
asielbeleid. Ludo Abicht, Pieter De Gryse, 
Johan Leman, Theo Rombouts en Johan Van-
de Lanotte gaan met elkaar de discussie aan. 
Zij hebben hun standpunten hierover neerge
schreven voor ons eerste nummer in 1999. 
Meer hierover vind je verderop. 

Sinds 1998 reikt Samenleving en politiek 
ook een jaarli jkse prijs uit voor het bes te 
politieke essay, de Emile Zola-prijs. Mensen 
jonger dan 27 worden in navolging van de 
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Franse auteur gevraagd hun scherpe pen bo
ven te halen. De Emile Zola-prijs voor 1999 
wordt op 26 februari uitgereikt. Ook hierover 
vind je verderop meer. 

Samenleving en politiek bestaat 5 jaar. Dat 
wordt gevierd met een gratis drankje na het 
debat op 1 februari. Maar er is meer. Als j e 
een trouw abonnee bent, als je je voor de eer
ste keer op Samenleving en politiek abonneert, 
of als je ervoor kiest om te betalen met een 
permanente opdracht, krijg j e een prachtig 
boek of CD cadeau. Kijk verder voor meer in
formatie. 

Vijfjaar Samenleving en politiële, hoera! 
Wij gaan ervoor. Jij ook? 
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