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Some vols. accompanied by supplements.
Beaucoup connaissent le Boerenbond de nom, mais peu en connaissent les multiples facettes. Durant toute son histoire centenaire, il fut vant.
Monumenten van Beleid laat zien hoe topambtenaren, politici en sociale wetenschappers vanaf de wederopbouw tot de opkomst van Pim Fortuyn gezamenlijk het rijksoverheidsbeleid
ontwikkelden. De grote veranderingen in de Nederlandse verzorgingsstaat worden aan de hand van ideaaltypes van beleid op het gebied van landbouw, ontwikkelingssamenwerking,
gevangenenzorg en milieubeleid geduid. Gebaseerd op omvangrijk archiefonderzoek biedt deze studie een inkijk in de besloten burelen van de overheid en de achterkamertjes van de politiek.
Zo wordt duidelijk hoe tijdens de wederopbouw boerenorganisaties met behulp van economische modellen koehandel met de melkprijs bedreven. We zien ook hoe ambtenaren van
ontwikkelingssamenwerking in hun poging het jongerenprotest buiten het departement te houden het lid op de neus kregen, waarom gevangenissen in de jaren zeventig geen tralies kregen en
het milieubeleid in de jaren tachtig werd geïnspireerd door managementgoeroes. Deze vier casestudies leggen de tijdgebonden en ideologische context van het beleid bloot.
Velen kennen de Boerenbond van naam. Weinigen hebben inzicht in zijn talrijke functies. Doorheen zijn honderdjarige geschiedenis werd hij opgehemeld en verguisd. Voor de enen is hij een
emancipatorische kracht, voor anderen een bolwerk van katholiek conservatisme. De Boerenbond is een uniek organisatiemodel, steunend op een merkwaardige combinatie van
economische, sociale, politieke en religieuze belangenverdediging. De effici.

Columns over actuele kwesties uit politiek en bedrijfsleven in de periode 2002-2006.
Le concept de " zone grise " a été élaboré et formulé par Primo Levi, notamment dans son ouvrage fondamental, Les naufragés et les rescapés. La notion désigne en tout
premier lieu la zone d'ombre qui sépare les bourreaux des victimes dans les camps nazis. Mais au-delà de cette application, Primo Levi a tenu à préciser que cette notion pouvait
être appliquée de façon plus générale aussi bien aux diverses sociétés sous des régimes d'oppression dictatoriale ou totalitaire qu'au niveau des sociétés modernes fortement
hiérarchisées. Ce recueil vise à clarifier dans une perspective historique et sociologique le champ de pertinence de cette notion par l'examen des situations concrètes. Il pose
aussi la question de la possibilité d'une pédagogie à partir de l'enseignement de la zone grise.
With 1901/1910-1956/1960 Repertorium is bound: Brinkman's Titel- catalogus van de gedurende 1901/1910- 1956/1960 (Title varies slightly).
Surinaams Onbehagen beschrijft de sociale en politieke geschiedenis van Suriname in onderlinge samenhang over de periode 1865-2015. Met een bevolking van ruim een half miljoen en een diversiteit aan
bevolkingsgroepen, talen en godsdiensten is Suriname een van de meest gesegmenteerde samenlevingen in het Caraïbisch gebied. Dit heeft belangrijke consequenties voor de politieke, economische en
culturele verhoudingen. Onbehagen – sluimerende onvrede onder (een deel van) de bevolking die al niet resulteert in acties of verzet – is een constante onderstroom in de Surinaamse geschiedenis. Het
vindt zijn oorsprong in een waaier aan economische, sociale, culturele en politieke processen. Dit boek zoomt in op het onbehagen in de koloniale periode (1865-1945), de postkoloniale periode (1945-1975)
en de periode na de onafhankelijkheid (1975-2015), waarbij de focus ligt op de maatschappelijke processen, de achterliggende idealen en de al dan niet bereikte veranderingen. Het laat zien hoe Suriname
voortdurend laveerde tussen zorg en hoop.
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