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Carl Schmitt

et begrip politiek

ISBN 9 0 5352 725 7

In Het h^ip fmiiUek probeert de Duitse
rechtsgeleerde en politiekfilosoofCarl Schmitt
(1888-1985) de politiek opnieuw te doordenken.
Inzet hiervan is een tegenwicht te bieden aan liberale krachten die het politieke handelen en de
politieke strijd willen vervanger» door economische en ethische discussie, 0e voorwaarde voor
politiek ligt volgens Schmitt in het bestaan van
een vijand en in de mogelijkheid van een conflict, liberale en pacifistische pogingen om de
oorlog af fe 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.

160 pagina's
paperback
€ 17,95
Ook in de boekhandel

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 Hitler-regime, Toch noemen niet alleen
zijn bewonderaars hem de 'Hobbes van de twintigste eeuw*. Het boek zal die geesten prikkelen
die in deze schijnbaar apolitieke 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 mn mutmlismnfgm m depoIMsmïngm,

www.uitgeverijtMMOTi.nl
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Peter Singer

Darwin voor links
in. dit essay pleit de bekende Australische
filosoof Peter Singer voor het darwinisme als
nieuwe inspiratiebron tour Muil* links heeftnieuwe ideeën, nodig na het failliet wan het maatstisefa erfgoed* f en modem, wetenschappelijk te*
grip wan. de menselijke natuur, zoals door Parwin
ge&fmuleerd, kan als bron. wan nieuwe ideeën
..dienen om het menselijk sociaal., politiek en eco*
noniisch gedrag adequaattebegrijppen entebena*
deren,

ISBN 9 0 £J$2 729 X
72 paginal
paperback

Ook inde boekhandel

Aan. de essentie van het linkse denken - het ¥ec*
langen om het bestaande lijden in het
tini¥erstam te reduceren - doet het darwinisme
niets a£ Als wetenschappelijke theorie is het immers noch links noch. rechts, ofschoon het
laatste veelal is gesteld - daarmeefeitenen
waarden ¥ermengend* Het links darwinisme beoogt geen perfectionering wan de menselijke natuur, maar een realistische kijk te ge^en. op wat
vast en wat flesbel is ïe de menselijke natuur, om
vanuit dit inzicht te strewn naar een meer coöperatieve samenleving*
ftter Smg$r (19461 is hoederaar bioethiek aan
het Centrum mm Menselijke Waaiden wan. de -Uni«
wersiteit ¥an Princeton, Hij is {co*)auteurvan
meer dan twintig boeken, over ethiek, waaronder
het. befaamde Amimml Ubemtwm»

ww.mtgeveiijboom.nl
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Artikelen

Omstreden belangen
Mart érn leeuw - Mannelijke onderonsjes

Amm ¥ën éêr Wlmtm
De mtstmdlmmmg en imphmmum

van

her gdïjke-rcchienMckl vaut dte EU
Sëmh Btmcke en ifarfa Ai/jjF cte fo
Beiiacasa - Who s afbid of Sta»
Feminism?
Anmke &mt% Jtfaritoes wëm £m$m tn
tor 8&€rimMt - Pe pandbx vait ambitie
Een abonnement {4 nrs. per jaar) kost
€ 40; studenten € 27; instellingen € 65;
los nummer € 11,50.
Het Tijdschrift voor Genderstudtes is
een uitgave van Uitgeverij SWfi Postfoys
257, 1000 AG Amsterdam,
"fel C020) 330 72 00, faK f020) 330 80 40,
e-mail: swpHswpbook.com, website:

