
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Maatschappij vonkt en verbindt 

vonkengenerator 
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De on- of offline ‘Lees Community’ 

Waarom? 

Lezen is leren. Lezen verruimt je geest. Maar waarom is lezen in groepsverband 

zo interessant? Informatie en ervaringen met elkaar delen is een sociale  

aangelegenheid. Als je een boek hebt gelezen, ben je in een andere wereld geweest  

en is het prettig om hierover met iemand anders te kunnen praten. 
Naast het sociale contact is het leeraspect erg belangrijk. De leden zijn vaak al fervente lezers en krijgen titels van boeken aangereikt die 

nog onbekend waren. 

Terwijl je met elkaar praat over een boek, leg je allerlei verbanden, tussen jezelf, het boek, de samenleving en de geschiedenis. Je brengt 

jouw perspectief onder woorden en leert tegelijkertijd om ideeën van jezelf en anderen ter discussie te stellen. Twee mensen ‘lezen’ 

immers meer dan één. 

 

Een paar quotes 

“Je leert de leden en introducees kennen.” 

“Mensen die boeken lezen zijn (over het algemeen) interessante mensen.” 

“Er is duidelijk aanleiding om er eens voor te gaan zitten, er is een stimulans!” 

“Ik zoek wat meer verdieping.” 

“Boeken lezen is leuk, praten over boeken is misschien nog wel leuker.” 

“Ik lees boeken die ik anders niet zou kiezen en het nodigt uit tot het lezen van verdiepende artikelen interviews en recensies,  

  bij het boek dat besproken is. Leerzaam!” 

“Het is gewoon gezellig  elkaar te ontmoeten met een drankje en een hapje (online of offline). Dat is allemaal ook wat waard.” 
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De aanpak 

• We stellen in januari 2021 de ‘Community’ samen met 5-8 deelnemers. 

• We gaan aan de slag met het boek: Slow Democracy:  

Hoe we de globalisering kunnen beheersen en ons lot in eigen handen nemen – David Djaïz  

• De deelnemers krijgen het boek gratis verstrekt van De Maatschappij Arnhem. 

• Onderling worden de vervolgafspraken gemaakt, waarbij we koersen op een plenair 
‘vonkmoment’ in maart 2021. De ‘Community’ bepaalt zelf hoe zij dit willen vormgeven. 

 

Waarom dit boek? 

In de tweede helft van de 20e eeuw is mondiale economische integratie het panacee voor welvaartsgroei. De gepredikte 

globalisering maakt de weg vrij voor eenwording op wereldschaal, aangewakkerd door het verdwijnen van fysieke grenzen 

en door het verdwijnen van afstanden. Nu ervaren we een samenleving die steeds sterker gepolariseerd is, ingegeven door 

een scheve inkomens – en welvaartsverdeling. In westerse democratieën lijkt de middenklasse te verdwijnen, juist de 

maatschappelijke klasse die decennialang voor stabiliteit zorgde. In het nieuwe millennium waarin flink getornd wordt aan 

de verkregen zekerheden. Drie crises duwen ons met de neus op de feiten: de financiële crisis van 2008, de in versnelling 

geraakte democratische crisis (Brexit) en de steeds nijpender ecologische crisis. Er ontstaat een breuk tussen het 

kapitalisme en de democratie. Djaïz analyseert de ontwikkeling tot op heden in drie etappes, gelardeerd door historische 

feiten. Tot slot neemt hij ook nog de wereldwijde corona pandemie mee als vierde crisis. Heeft de ongeremde globalisering 

ons geholpen bij het streven naar een vredige en eerlijke samenleving? Stof tot nadenken en voer voor dialoog en 

discussie! Precies waar we als De Maatschappij voor staan: dialoog en discussie over maatschappelijke thema’s en het 

verbinden van generaties! Kortom pak het boek in eigen hand en neem deel aan de Lees Community.  
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Bestuurs- en 

programmacommissielid 

Liesbeth Timmermans      

E: Timmermanstekst@gmail.com     

M: 06 16 80 25 58 

Wil je deelnemen aan de ‘Lees Community’?     
Twee leden hebben hun deelname al toegezegd.  

Wil je ook deelnemen? 

Laat het weten aan één van de programmacommissieleden (Liesbeth of Hugo).    

 

 

 

 

 

 

 

 

          Het bestuur 

Vice voorzitter 

Constantijn Fuchs    

E: Constantijn@zetta.nu      

M: 06 39 81 62 64 

Voorzitter 

Karlijn Bakker    

E: K.bakker@kplusv.nl      

M: 06 27 08 55 08 

                                                        De Maatschappij departement Arnhem 

                                                        arnhem@de-maatschappij.info 

                                                        www.de-maatschappij.nl 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

Bestuurs- en 

programmacommissielid 

Hugo Nieuwpoort       

E: Hugo.Nieuwpoort@han.nl      

M: 06 20 01 15 44 

Penningmeester 

Didier Piets     

E: Didier.Piets@han.nl 

M: 06 22 96 66 71 

Secretaris /Secretariaat 

Layla Verhagen       

E: Layla.Verhagen@nysingh.nl      

M: 06 12 64 07 59 
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