
BOEKPRESENTATIE

Variaties in Kapitalisme
Ontwikkeling en prestatie van de Nederlandse markteconomie in de twintigste eeuw

 26 SEPTEMBER
AANMELDEN 

graag vóór 6 september 

Via deze link

LANGE VOORHOUT 92
2514 EJ Den Haag

14:45 uur Inloop

15:00 uur Welkomstwoord Hendrik Halbe (directeur SMO)

15:20 uur Introductie BINT-project door bestuurslid

15:45 uur Presentatie publicatie door auteurs Joost Dankers  

  en Keetie Sluyterman

16:15 uur Pauze

16:30 uur Referaat Kees van Paridon 

16:50 uur Referaat Eric van Damme

17:15 uur Paneldiscussie

17:45 uur Borrel

http://smo.nl/aanmelden-boekpresentatie


Schipperen tussen vrije markt en overheidsbemoeienis
De financiële crisis heeft een nieuwe impuls gegeven aan het debat over de economische ordening 
van Nederland en daarbuiten. Welk systeem is economisch het meest effectief en sociaal het meest 
wenselijk? Tijdens deze informatieve bijeenkomst wordt de economische inrichting van Nederland 
aan de orde gesteld.

Auteurs Joost Dankers en Keetie Sluyterman behandelen de bevindingen uit de SMO-publicatie 
‘Variaties in Kapitalisme’. Zij kijken terug op de ontwikkeling en prestatie van de Nederlandse 
markteconomie in de twintigste eeuw. Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met 
het BINT-project, het nationaal onderzoeksprogramma ‘Bedrijfsleven in Nederland in de twintigste 
eeuw’.

Na de presentatie van de auteurs zullen twee referenten, de heer Van Paridon en de heer Van 
Damme, hun visie geven over het thema kapitalisme. Hun bijdragen zullen het thema belichten 
en zo stof tot nadenken geven. Hierna nemen zij samen met de heer Dankers zitting in een 
paneldiscussie die ingaat op aangedragen stellingen van de aanwezigen.

Na afloop ontvangt u het boek en zal er een borrel plaatsvinden waar op informele wijze van 
gedachte gewisseld kan worden. 

Prof. dr. Van Paridon is hoogleraar economie aan de Erasmus 
Universiteit, neemt zitting in het curatorium van SMO en is Chief 
Science Officer gemeente Rotterdam.

Prof. dr. Van Damme is naast hoogleraar economie aan Tilburg 
University, lid van de Adviescommissie Bezwaren NMa en van de 
Adviescommissie Mededinging en Ordening SER.

Dr. Dankers is als senior onderzoeker en coördinator contracton-
derzoek verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de 
Universiteit Utrecht. Hij is een van de leiders van het BINT-project.

Prof. dr. Sluyterman is hoogleraar bedrijfsgeschiedenis aan 
de Universiteit Utrecht. Daarnaast is zij als een van de leiders 
verbonden met het interuniversitaire onderzoeksproject BINT.
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