GLOBASTUDY.COM Ebook and Manual Reference
DE NIEUWE DEMOCRATIE EBOOKS 2019
Author: Willem Schinkel
Realese Date: Lanzamiento previsto: @@expectedReleaseDate@@
Nederland heeft geen Nationaal Historisch Museum nodig, nu het zelf tot museum verworden is: cultureel
behoudzuchtig, gerontocratisch, en zwaar beveiligd. De ideologieën van Museum Nederland zijn uitgeput, zijn macht is
uitgewerkt en zijn geld is uitgegeven. In deze tijd van crisis geeft Willem Schinkel in De nieuwe democratie een aanzet
tot democratische vernieuwing. Want is democratie tegenwoordig niet nog slechts een boekhoudtechniek? Hoe kan
een politiek die het steeds moet afleggen tegen de financiële markten opnieuw worden vormgegeven? Juist nu
werkelijke alternatieve manieren om de politiek vorm te geven minder denkbaar dan ooit lijken, komt het aan op
nieuwe antwoorden op deze vragen.
Schinkel pleit voor een nieuwe politisering. Tegen de macht van markt en massamedia in, ontwerpt hij een nieuwe
Raad van State als bron van kritische tegenmacht. En tegen gemakkelijke kritiek op populisme en nationalisme in,
pleit hij voor een kritisch nationalisme dat de natie als een utopisch project in plaats van een museaal project
beschouwt. Hij breekt vastgeroeste debatten open over economie, integratie, cultuur en natie, recht, religie en
ecologie en laat zien hoe we kunnen komen tot alternatieve politieke denkwegen.
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