Binnenkort verschijnen

Zygmunt Bauman

De moderne tijd
en de holocaust

De Nederlandse vertaling van
Baumans veel geroemde studie
Over wat de holocaust de sociologie, en ons allen, kan leren. Een ondanks
de beschouwende distantie verontrustende analyse van de holocaust en
van de moderne maatschappij die tot een dergelijke catastrofe kan leiden.
ƒ44,50 256 pp. isbn 90 5352 390 1

Zygmunt Bauman
Leven met veranderlijkheid,
verscheidenheid en onzekerheid

Rien Munters (red.)

Een uitstekende kennismaking met een
van de belangrijkste hedendaagse den
kers over moderniteit en postmoderniteit
Munters bracht drie door Bauman in Nederland gehouden lezingen bij
een, aangevuld met een zestal interviews met Bauman over belangrijke
thema’s uit zijn werk en een uitvoerige inleiding.
ƒ39 ,50 192 pp. isbn 90 5352 371 5
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Mark Bovens, Huib Pellikaan
en Margo Trappenburg
(redactie)

Nieuwe tegenstellingen
in de Nederlandse politiek

Is het lood om oud ijzer in de Nederlandse politiek, of zijn er nieuwe tegenstellingen
tussen de politieke partijen die maken dat wij wel degelijk wat te kiezen hebben?

Nieuwe tegenstellingen in de Nederlandse politiek onderzoekt of er rond het thema
gemeenschap opvallende meningsverschillen tussen politieke partijen aan het ontstaan
zijn. De auteurs bespreken onderwerpen als: normen en waarden (‘wat willen we met
onze gemeenschap en waar staan we voor?’), de integratie van nieuwkomers (‘in hoever
re moeten zij zich aanpassen aan de normen van onze gem eenschap?’), de toelating van
nieuwkomers (‘hoeveel immigranten en asielzoekers wil onze gemeenschap opnemen en
welke toelatingscriteria worden gebruikt?’) en de toenemende invloed van de Europese
Unie ('tast deze onze nationale soevereiniteit aan en hoe vinden wij dat?’).
In een drietal overkoepelende bijdragen worden de Nederlandse ontwikkelingen in een
breder perspectief geplaatst en worden verbanden gelegd met de heroriëntatie in ande
re West-Europese landen en partijpolitieke tegenstellingen in het verleden.
Nieuwe tegenstellingen in de Nederlandse politiek is het jaarboek van het tijdschrift Beleid
& Maatschappij onder redactie van Mark Bovens, Huib Pellikaan en Margo
Trappenburg, en bevat bijdragen van Jacques van Doorn, Kees van Kersbergen, Ed.
van Thijn, Cas Mudde, Ruud Koole en Kees Klop.
ƒ 38,50 224 pp. isbn 90 5352 392 8
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