Sprekers
Voor ieder onderwerp zijn sprekers gevraagd die
hun licht laten schijnen over een van de dilemma’s.
De deelnemers krijgen de gelegenheid om op zoek
te gaan en de geboden perspectieven te (be)
proeven met hun eigen vragen. De lezingen zijn op
dinsdag.
Datum

Spreker

21 januari 2020 Rob Hundman

Overzicht en start leergang

28 januari 2020 Karim Benammar

Overvloed

11 februari 2020 Arjo Klamer

Griekse God Hermes: handel en dieven

Onderwerp

3 maart 2020 Sander Boon

Het goede doen
Monetair beleid en politiek

Filosofie en economie 2020

10 maart 2020 Govert Buijs

Economie van de vreugde

Cursus & lezingenreeks: Filosofie & Economie
Jan Brouwer en Rob Hundman

17 maart 2020 Gabriel v.d. Brink

Aanpak van ongelijkheid

24 maart 2020 Geert Noels
(?)
31 maart 2020 Huub Brouwer

Macht van bedrijven

Intro
Staat de economie en ons geldwezen, in de vorm
van neoliberaal marktdenken op omvallen, of is zij
sterker dan ooit? Staat zij werkelijk onder druk van
ontwikkelingen in de ecologie, de alsmaar schever
wordende verdelingen van inkomen en kapitaal en
de noodzaak om 8 tot 10 miljard mensen te voeden.
En wat zijn de gevolgen voor de economie van de
alsmaar groter wordende invloed van technologie,
van data en vooral big data. Laten we niet vergeten
de verschuivende machtsverdelingen: meer macht
voor een beperkt aantal bedrijven en personen en
minder voor nationale overheden. Zijn dit
autonome ontwikkelingen, zijn ze vast een
onderdeel van het ons bekende kapitalisme? Kan
het anders? Zijn er noodzakelijke stappen te zetten?
Ontstaat er een versterkte vorm van het kapitalisme
zoals we dat kennen of komt er iets nieuws en is het
einde van het kapitalisme in aantocht. Aan de hand
van een aantal dilemma’s worden deze vragen in de
filosofiereeks van TOP-delft onderzocht.

7 april 2020 Michel Scholte

Hoeveel ongelijkheid kunnen
we aan?
True pricing

14 april 2020 Marieke Stellinga

Macht van de politiek en van
ons?
21 april 2020 Jan Brouwer en Rob Welke lessen willen we
Hundman
leren?

De exacte volgorde van de lezingen kan nog
veranderen! Kijk op de website
www.prinsenkwartier.nl en www.topdelft.nl .
Franklin D. Rooseveldt: Niet alleen onze toekomstige
economische stabiliteit, maar de stabiliteit van onze
democratische instellingen is afhankelijk van de
vastberadenheid van onze regering om inactieve
mensen werk te verschaffen
.
John Kenneth Galbraith: De economische
wetenschap is uiterst nuttig als een vorm van
werkgelegenheid voor economen.

Hades: rijkdom en de doden Hephaistos: ambacht en vuur

Data en kosten
11 bijeenkomsten en 9 gastsprekers vinden plaats
van 21 januari tot en met 21 april 2020. De avonden
beginnen om 20:00 uur en zijn steeds op dinsdag.
De locatie is het Prinsenkwartier. Er is ruimte voor
maximaal 50 cursisten. Met uw bijdrage worden de
onkosten gedekt. Wij vragen €7,50 per bijeenkomst,
€60,- voor de hele reeks.

Griekse godin: Demeter: groei

Pallas Athene: wijsheid en strijd

Noam Chomsky: Onbeperkte economische groei
heeft de prachtige kwaliteit om onvrede te sussen
en ondertussen voorrechten te behouden, een feit
dat niet onopgemerkt is gebleven onder liberale
economen.

