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et begrip politiek
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In tiet begrip péitiek probeert de Duitse
rechtsgeleerde em politiekfilosoofCarl Schmitt
11888-1985) de politiek opnieuw te doordenken.
Inzet Mervan is een tegenwicht te bieden aan liberale krachten die het politieke handelen en de
politieke strijd willen vervangen door economische en ethische discussie, De voorwaarde voor
politiek ligt volgens Schmitt in het hestaan van
een vijand en in de mogelijkheid van een conflict, liberale en pacifistische pogingen om de
oorlog af te schaffen, schaffen daarmee in feite
de politiek af. Daardoor zullen oorlogen» die Schmitt als onvermijdelijk zag, eerder onbeheersbaar en onmenselijk worden. De recente geschiedenis, met haar uit de hand gelopen
conflicten, lijkt hem op dat punt gelijk te geven.
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Carl Schmitt is in hedendaagse intellectuele
kringen omstreden: men is gefascineerd door
zijn vernieuwende ideeën, maar ook geschokt
door het feit dat hij vanaf 1933 sympathiseerde
met het Hitter-regime. Toch noemen niet alleen
zijn bewonderaars hem de 4Hobbes van de twintigste eeuw*. Het boek zal die geesten prikkelen
die in deze schijnbaar apoEtieke tijd over politiek
willen nadenken.
Voorzien van een inleiding door Theo W.A.
de Wit, en aangevuld met een latere tekst van
Schmitt, Het tijdperk va» mutraliseringm en depoUtiseringpt,
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Peter Singer

Darwin voor links
In dit essay pleit de bekende Australische
filosoof Peter Stager voor het darwinisme als
nieuwe inspiratiebron voor links, links heeft
nieuwe ideecit nodig MB het failliet van het marxistisch erfgoed* Een modern, wetenschappelijk, begrip van de menselijke natuur, zoals dooi Darwin.
geformuleerd, kart als bron van nieuwe ideeën,
dienen, om het menselijk sociaal* politiek en economisch gedrag adequaat te begrijpen en. Ie benaderen.

ISBN 9 0 535a 729 %

72 pagina's
paperback
€11,55
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Aan de essentie van het linkse denken - het vetlangen om het bestaande lijden in het
universum te reduceren - doet het darwinisme
niets a£ Als wetenschappelijke theorie is het immers noch links noch rechts, ofschoon het
laatste veelal is gesteld - daarmee feiten en
waarden vermengend. Het links daiwi.rii.sme beoogt geen perfectionering van de menselijke natuur, maar een. realistische kijk te geven op wat
vast en watflexibelis in de menselijke natuur, om
vanuit dit inzicht te streven naar een meer coöperatieve samenleving.
Peter Singer (1946) is hoogleraar bioethiek aan
het Centrum van Menselijke Waarden van de Universiteit van Princeton. Hij is (co~)auteur van
meer dan twintig boeken over ethiek, waaronder
het befaamde Amim&l Ub&otwn.

www.uitgeverijboom.nl
112

