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TEN GELEIDE

Iedereen die momenteel sociologie studeert wordt gekonfronteerd met een groot aantal uiteenlopende theoretische
perspektieven,. methodologische posities en theorie-praktijkopvattingen. Het Amsterdam Sociologisch Tijdschrift neemt
deze situatie als uitgangspunt» De redaktie pretendeert niet
een 'nieuwe sociologie' te brengen, maar wil daar wel hard
voor werken*, We gaan er van uit dat de bestaande pluriformi
teit geen ideale situatie vromt, maar de uitdaging stelt
verzuiling van stromingen te doorbreken en toe te v/erken
naar een nieuwe traditie van sociologiebeoefening.
Daarom hebben wij dit tijdschrift opgericht. Wij hopen
dat het A.S.T» een platform zal worden waarop verdedigers
van verschillende posities tegen elkaar in het krijt zullen
treden- Dat garandeert geen bundeling der krachten, maar
biedt wel de mogelijkheid tot onderlinge stimulering en
voorkomt hopelijk dat de vertegenwoordigers van verschillen
de opvattingen zich nog dieper ingraven.
Met deze keuze voor diskussie nemen wij afstand van de
eis tot instant-relevantie. Wij verwerpen het standpunt dat
alle theoretische aktiviteit waarvan de praktische relevan
tie niet onmiddellijk zichtbaar is, steriel zou zijn.
Wanneer men het primaat van de praktijk stelt, wordt de
theorie die de praktijk als praktijk konstitueert al te g e 
makkelijk onzichtbaar gemaakt en aan kritiek onttrokken.
Juist een konfrontatie van verschillende praktijk-opvattingen en de theorieën die daaraan ten grondslag liggen lijkt
ons essentieel voor een herdefinitie van de plaats en de
taak van de sociologie in de samenleving»
We beginnen klein. Het A.S.T. is vooral een blad van en
voor de subfakulteit sociologie/kultuieLe antropologie van
de Universiteit van Amsterdam. Het blad moet niettemin geen
lokaal karakter krijgen. Het moet een vrije tribune worden
voor iedereen die iets te zeggen heeft over of vanuit de
nieuwe sociologie die in de maak is. Theoretisch of empirisch
Over de theorie van de methode of over de methode van de the
orie, over de thoorio vr,n de praktijk of over de praktijk van
de theorie. Over het gedistancieerde van het engagement of
over het engagement van de distantie.
Op kolleges, seminars en werkgroepen, in cafés en privé
wordt hard aan deze problemen gewerkt. Wij vinden dat het
hoog tijd is een poging te wagen de brokstukken van o p l o s 
singen die voorhanden zijn in elkaar te passen.
DE REDAKTIE

