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MARKT EN MORAAL
Over de invloed van sociale-morele contexten op commercialiteit
Bijeenkomst Onderzoekersnetwerk Religie en Civil Society
Donderdag 19 januari 2012, 13.30-16.15 uur
Vrije Universiteit Amsterdam
Hoofdgebouw (De Boelelaan 1105) 7A-06
Marktwerking is voor de een sleutelwoord tot geluk, voor de ander een
nachtmerrie. Sommigen benadrukken hoezeer de markt voorziet in datgene
waaraan mensen behoeften hebben en in alle maatschappelijke sectoren veel heil
kan brengen. Anderen laten zien hoe de markt door ongelijke kansen te vaak
schade brengt en veel verliezers achterlaat.
Hoe verhouden deze twee gezichten van de markt zich tot elkaar? Welke invloed
heeft de sociaal-morele en levensbeschouwelijke inbedding van de markt op de
gevolgen van haar werk? Welke verschuivingen zijn van tijd tot tijd en plaats aan
te wijzen in deze context? Deze vragen staan centraal in de bijeenkomst van het
netwerk religie en civil society: Markt en moraal. Over de invloed van socialemorele contexten op commercialiteit.
U bent allen van harte uitgenodigd deze bijeenkomst (gratis) bij te wonen. U wordt
vriendelijk verzocht zich daartoe aan te melden bij Wouter Beekers:
wp.beekers@vu.nl (+31(0)20 59 85271). Uw aanmelding wordt bevestigd.
Programma
13.00
Ontvangst
13.30
Opening
13.40
Lezing Govert Buijs – ‘Van mekaar meugen ze niet, met mekaar deugen
ze niet’: de spanning tussen markt en moraal
14.10
Reactie Rene Cuperus – Is de politieke filosofie wel opgewassen tegen de
krachten van een globale, financiële wereldmarkt?
14.25
Reactie Rutger Claassen – Systeemdwang en de kosten van moreel
handelen
14.40
Plenaire discussie
14.55
Pauze
15.15
Henk Kievit – Social Venturing Entrepreneurship - ondernemend
investeren in het maatschappelijk middenveld
15.30
Peter van Dam – Globaal gelovig. Fair trade tussen markt en civil society
15.45
Wouter Beekers – Woningbouw op het middenveld: geluk van de markt,
gemis aan maatschappij
16.00
Discussie
16.15
Drankje

Personalia
Wouter Beekers (1979) studeerde geschiedenis en werkt aan het Historisch
Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit
Amsterdam. In 2012 verschijnt zijn proefschrift over de
volkshuisvestingsbeweging in Nederland.
Prof.dr. Govert Buijs (1964) studeerde politicologie, wijsbegeerte en theologie.
Hij is politieke filosoof aan de Vrije Universiteit, coördinator van de
internationale master Christian Studies of Science and Society en
medeoprichter van de master Besturen van Maatschappelijke Organisaties
aldaar.
Dr. Rutger Claassen (1978) studeerde filosofie en rechten. Hij promoveerde in
2008 op het proefschrift The Market’s Place in the Provision of Goods.
Momenteel is hij universitair docent aan het Instituut Politieke
Wetenschappen van de Universiteit Leiden.
Rene Cuperus (1960) studeerde geschiedenis en culturele antropologie. Hij is
verbonden aan de Wiardi Beckman Stichting van de PvdA. Daarnaast is hij
medeoprichter van het forum Scholars for European Social Democracy en
columnist voor onder andere De Volkskrant en het digitale Social Europe
Journal.
Dr. Peter van Dam (1981) studeerde geschiedenis en promoveerde aan de
Westfälische Wilhelms-Universität Münster op een onderzoek naar religie in
de Nederlandse en Duitse vakbeweging. Aan de Universiteit van Amsterdam
doet hij onder andere onderzoek naar de geschiedenis van de Fair Tradebeweging.
Dr.ir. Henk Kievit (1971) studeerde agrarische economie. Hij is docent aan
Nyenrode Business Universiteit en de Christelijke Hogeschool Ede en
promoveerde onlangs aan Nyenrode Business Universiteit op een
proefschrift Social Venturing Entrepreneurship.

Onderzoekersnetwerk Religie en Civil Society
Het interdisciplinaire en interuniversitaire Onderzoekersnetwerk Religie en Civil
Society wil studie maken van de religieus geïnspireerde aspiraties en beelden van
een goede samenleving, in het heden en verleden, en hun gevolgen voor de
maatschappelijke praktijk. Ruim honderd onderzoekers participeren in het netwerk.
Organisatie
Wouter Beekers, Govert Buijs en Anton van Harskamp
Meer informatie: www.hdc.vu.nl/rcs
Contact: wp.beekers@vu.nl / +31(0)20 59 85271

