“Verstoring van de orde, hoe nu verder”

De Filosofische Kring die najaar 2021 werd gestart onder dit thema wordt hervat.
De beide vervallen avonden zullen in maart worden ingehaald.
Maandag 7 maart 2022
Prof. Dr Govert Buys
Vrije Universiteit Amsterdam
Markt, moraal en ideologie in tijden van Corona
We waren de afgelopen jaren steeds meer gewend aan ‘de markt’ als
ordeningsmechanisme, op allerlei terreinen. De coronacrisis heeft aan
het licht gebracht hoe belangrijk niet-markt mechanismen zijn:
solidariteit (hedendaagse vormen van agapè) publiek vertrouwen en
centrale sturing vanuit de overheid.
Vanuit het onderzoeksthema’s ‘markt, moraal en ideologie’, ‘religie in het publieke domein’ en
‘religie en civil society’ zal aandacht worden besteed aan dat begrip agapè (‘liefde’). Het begrip
is afkomstig uit de Bijbelse traditie, het integrerende thema voor deze lezing.

Maandag 28 maart 2022
Dr Maurits de Jongh
Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht
De overheid en publieke goederen in de nadagen van Corona.
'In Nederland en daarbuiten speelt de overheid sinds het uitbreken van
de pandemie weer een centralere rol in het leven van burgers.
Tegelijkertijd wordt het functioneren van de overheid sterk bekritiseerd.
Maar wat is eigenlijk de rol van de overheid en waarom is deze
waardevol? In deze lezing analyseer ik de taakopvatting van de
overheid in termen van de voorziening van publieke goederen. Aan de
hand van drie centrale waarden – economische efficiëntie, sociale
rechtvaardigheid, en democratische politiek –beargumenteer ik waarom de overheid de
voorziening van publieke goederen moet garanderen en versterken.'
De avonden worden gehouden in de Serre van Rozendaal, Kerklaan 15 te Rozendaal.
Aanvang 20.00 uur, einde 22.00 uur.
Deelname aan één avond € 13.-voor studenten € 5.-, scholieren gratis toegang. Te voldoen bij
binnenkomst. Liefst gepast contant maar zo nodig kunt u pinnen.
In de Serre is sinds kort een luchtzuiveringsinstallatie aanwezig zodat we daar veilig kunnen
samenkomen. We houden ons natuurlijk wel aan de op dat moment nog geldende coronaregels.
Dat houdt nu in dat u bij koorts of verkoudheid thuisblijft.

