Kring Andragologie
Debat 3 april 2013
Hans Achterhuis met Fleur de Beaufort
De Kring van Amsterdamse Economen organiseert samen met de Kring
Andragologie een debat tussen Hans Achterhuis en Fleur de Beaufort over

de Utopie van de vrije markt
In dit debat gaat het over de grenzen van de vrije
markt en de ideeën van Ayn Rand en
Friedrich von Hayek.
Moderator : Henk Steenhuis
Plaats: CREA, Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV Amsterdam
Tijd: 17.00 - 19.00 uur
Toegang: gratis; aanmelden verplicht voor 1 april
op andragologie@uva.nl vanwege grote
belangstelling.

Neoliberalisme: vloek of zegen?
In zijn boek Utopie van de vrije markt gaat prof. dr. Hans Achterhuis in op de vrije markt ideologie
van het neoliberalisme. Hij is van mening dat het neoliberalisme net zo utopisch is als het
kapitalisme. Volgens hem bestaat er niet alleen een communistisch, maar ook een kapitalistisch
manifest. Dat is de roman “Atlas shrugged”(1957), geschreven door de Amerikaanse filosofe Ayn
Rand, op haar beurt geïnspireerd door de econoom Friedrich von Hayek.
Over de, in zijn ogen, negatieve consequenties van een ongebreideld “vrije markt denken” gaat hij in
debat met drs. Fleur de Beaufort, onderzoeker bij de Prof. mr. B.M. Teldersstichting. Zij is o.a. auteur
van ”Van stigma naar sociale stijging. Een liberale toekomst voor achterblijvers”(2011) en “Grenzen
aan de macht van de samenleving over het individu, 150 jaar On Liberty”(2009).

Hans Achterhuis (1942),
ook genoemd Denker des
Vaderlands, is emeritus hoogleraar
filosofie aan de Universiteit
Twente. Hij studeerde theologie
en filosofie in Utrecht en
Straatsburg. In 2003 werd door
hem de Pierre Bayle Prijs voor
cultuurkritiek gewonnen , in 2009
en 2011 gevolgd door de Socrates
Wisselbeker voor resp.”Met alle
geweld” en “De utopie van de vrije
markt”.

Fleur de Beaufort (1979)
studeerde geschiedenis aan de
Universiteit Utrecht en aan de
Universiteit van Basel.
Sinds oktober 2005 is ze werkzaam
bij de Teldersstichting. Zij schreef
samen met Patrick van Schie het
Liberalenboek (2011). Daarnaast
publiceerde zij recent het rapport
“Van stigma naar sociale stijging.
Een liberale toekomst voor
achterblijvers”(2011)

De utopie van de vrije markt is met 20 % kringkorting te koop en wordt u toegezonden. Te bestellen
via andragologie@uva.nl

