
            
 

Uitnodiging  Herfstavondlezingen 2018 
Democratie. 

 

We weten allemaal wel ongeveer wat het is democratie, maar er zijn vele 

verschillende vormen en stadia van democratische samenlevingen.  

De meningen over de effectiviteit van democratie zijn verdeeld en aan 

veranderingen onderhevig.  

Zo maar wat stellingen over democratie van het internet geplukt: 

 

• Democratie is geen goede staatsvorm, maar ik ken geen betere. Winston 

Churchill 
• Het beste argument tegen democratie is een vijf minuten durend gesprek 

met de gemiddelde kiezer. Winston Churchill 

• Democratie is geen kijksport, het is een participerend evenement. Als we 
niet meer participeren houdt het op een democratie te zijn. Michael Moore 

• Democratie lijkt steeds meer een systeem waarin kiezers bepalen welke 

politicus gaat uitvoeren wat de financiële sector dicteert. Joris Luyendijk 
 
 



 

Cynisme troef lijkt het, of valt er toch ook iets positiefs te melden? In ieder 

geval zijn er omtrent democratie een hoop vragen te stellen zoals:  

Wat bepaalt de keuze en het stemgedrag en hoe loyaal zijn kiezers eigenlijk 

aan een partij? Wat is de relatie tussen kiezer en gekozene? Heeft het 

openbare bestuur nog voeling met wat er zich in de maatschappij afspeelt, 

nu de plaatselijke politiek steeds meer fragmenteert? Welke rol heeft het 

openbaar bestuur in de ogenschijnlijke tweedeling die is ontstaan tussen de 

“elite” en het “volk”. Neemt het openbaar bestuur wel zijn 

verantwoordelijkheid en is een referendum het voorbeeld van echte 

democratie? 

 

We denken dit jaar een aantal inspirerende sprekers te kunnen voorstellen 

die het onderwerp vanuit hun eigen perspectief zullen belichten. We hopen 

dan ook op een grote opkomst de komende 4 maandagavonden in 

november. 

 

Het programma ziet er als volgt uit:  

 

5 november 2018 

 

Kim Schmitz 

 

Kim Schmitz is per 6 juli benoemd tot wethouder Sittard-Geleen. Zij werd 

geboren op 10 februari 1976. Kim is gehuwd en heeft 1 zoon. Haar loopbaan 

is begonnen in de horeca waarna ze zich als zelfstandige heeft gericht op 

individuele begeleiding van kinderen en volwassenen met een verstandelijke 

beperking of vorm van autisme. Als eigenaar van Zorgburo 046 Sittard-

Geleen e.o. biedt ze gespecialiseerde en individuele begeleiding aan cliënten.  

Haar politieke loopbaan is gestart in 2010 als gemeenteraadslid waarna ze in 

2014 fractievoorzitter werd van GroenLinks. Kim heeft als wethouder de 

volgende portefeuille; duurzaamheid, energie- en klimaatneutraal / 



integratiebeleid / armoede en eenzaamheidsbestrijding /omgevingsbeleid, 

ruimtelijke ordening en inrichting en is ze stadsdeelwethouder stadsdeel 5. 

Op persoonlijk vlak heeft Kim het nodige voor de kiezen gehad en heeft ze 

kunnen ervaren hoe het, zelfs als hoogopgeleide, ontzettend moeilijk is om in 

een kluwen van regels en benaderingswijzen door hulpverleners je weg te 

vinden en weer de kracht te krijgen om door te gaan en weer onafhankelijk 

te worden.  

Kim zal een toelichting geven op de locale politiek, de pijlers van ons 

coalitieakkoord waarbij er ook een verbinding wordt gelegd met de landelijke 

politiek (ook gezien vanuit onze maatschappelijke context. ) 

 

 

12 november 2018 

 

Dr. Nico Baakman 

 

Nico heeft in Nijmegen wijsbegeerte en politicologie gestuurd en van jongs af 

aan belangstelling gehad voor de schone letteren. Voor hem groeide zo de 

overtuiging dat er twee zaken zijn die de mens onderscheidt van overige 

diersoorten nl. wetenschap en kunst. Zij worden volgens hem gedragen door 

onafhankelijk denkende en creatieve individuen. Hij had de hoop op een open 

samenleving van vrije en verantwoordelijke mensen maar na 30 jaar 

observatie van het openbaar bestuur in zijn maatschappelijke context kan hij 

vaststellen dat deze droom niet is uitgekomen. Volgens Nico ontloopt het 

huidige openbaar bestuur zijn verantwoordelijkheid en wordt de samenleving 

beheerst door irreële angst. Dat legitimeert uitruil van vrijheid tegen 

bescherming en dit vormt een reëel gevaar. Nico is werkzaam als assistent 

professor Political Science, Faculty of Arts and Social Sciences. 

Voor de geïnteresseerden hierbij een link naar de “Tussenstand van de 

Staatscommissie Parlementair Stelsel” 



(https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl/documenten/publicaties/

2018/06/21/tussenstand ).  Deze lezen is niet noodzakelijk om te volgen wat 

Nico zal zeggen. 

Nico zal ingaan op een paar punten die de cie. noemt  

• De bewering dat in Nederland geen stemmen verloren gaan 

• De beweerde evenredigheid van het stelsel 

• Op haar definitie van democratie 

En op twee punten waarover Remkes c.s. zorgvuldig het stilzwijgen bewaard 

hebben:  

• het gebrek aan maatschappelijke wortels van onze 

volksvertegenwoordigers, waardoor slechts een enkeling een echt 
mandaat van de kiezers heeft  

• de deplorabele staat waarin de politieke partijen verkeren en wat het 

gevaar daarvan is.  
 

 

 

19 november 2018 

 

Rick van Well 

 

Rick van Well werkt sinds 2015 als gastdocent en begeleider van educatieve 

programma's bij ProDemos, het Huis voor de democratie en de rechtstaat. 

Naast zijn werkzaamheden voor ProDemos, is hij ook als docent verbonden 

aan het instituut Politieke Wetenschap aan de universiteit Leiden. Aan die 

universiteit voltooide hij ook een bachelor Politicologie en een Research 

Master Political Science and Public Administration.  

In navolging op de bijeenkomst van Nico Baakman heeft Rick als invalshoek 

de Politieke vertegenwoordiging en de rol van de Nederlandse kiezer en zal 

https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl/documenten/publicaties/2018/06/21/tussenstand
https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl/documenten/publicaties/2018/06/21/tussenstand


hij de onderwerpen die vanuit Nico Baakman besproken worden op 

empirische wijze belichten.  

 

 

26 november 2018 

 

Dr. Jos Hessels 

 

Jos Hessels is geboren in Maastricht op 10 februari 1965. Hij studeerde 

bestuurskunde en sociaal zekerheidsrecht en rechtswetenschappen. In 1987 

werd hij beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van het CDA op het 

gebied van sociale zekerheid. Vanaf 2002 was Jos lid van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal namens het CDA, waar hij zich bezig hield met diverse 

onderwerpen op gebied van Economische zaken en Verkeer en waterstaat. 

Hij was namens Nederland vicevoorzitter van het Benelux-parlement. Vanaf 

2009 t/m 2011 was Jos gedeputeerde van de provincie Limburg.  

Vanaf 2011 is Jos achtereenvolgens waarnemend burgemeester en 

vervolgens burgemeester van de gemeente Echt-Susteren. Dit jaar haalde 

Jos Hessels de doctorsgraad met zijn proefschrift 'Raad zonder raadgevers'. 

Hierin stelt hij de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning na invoering 

van de Wet dualisering gemeentebestuur aan de kaak.  

 

Algemeen 

Voor alle avonden zijn ook de partners van de leden en andere 

belangstellenden van harte welkom. De Herfstavondlezingen vinden plaats  

op onze vaste locatie: 

Restaurant Op de Vos 

Hasseltsebaan 100 

6135 GZ Sittard. 

http://www.opdevos.nl/


 

Avondindeling: 

Ontvangst tussen 18.00 en 18.30 uur. Vanaf 18:45 uur wordt er een 

hoofdgerecht geserveerd.  

De lezingen starten om ongeveer 19:15 uur en duren inclusief discussie tot 

ca. 20:30 uur. Daarna is er een informeel samenzijn. 

 

Voor toehoorders die geen lid zijn van Rotaryclub Sittard bedragen de kosten 

van de maaltijd± € 15,00 (afhankelijk van het gekozen gerecht) exclusief 

eventuele drankjes, op de avond zelf te voldoen aan de bar van Restaurant 

Op de Vos. 

 

Tijdens de avonden is er de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te 

leveren aan ons regenwater project aan de Coloma school in Oeganda. 

 

U kunt zich aanmelden, en dit geldt ook voor Rotary leden en hun partners,  

herfstavondlezingen@rotaryclub-sittard.nl 

Uiterlijke aanmelddatum is de woensdag voorafgaande aan de 

maandag waarop u wilt deelnemen. Dit in verband met de catering 

 

Vriendelijke groeten, 

Nicole Mengelers 

Rotaryclub Sittard 
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