Europa op een keerpunt
Donderdag 11 oktober 2018
13:00-17:00

Het schuurt en broeit in Europa en zeker niet alleen in economisch opzicht. Verschuivende
loyaliteiten en sociaal-culturele verbrokkeling brengen een gevoel van onrust en
onbehagen teweeg. De wereld verandert razendsnel en Europa verandert mee als lijdend
voorwerp. Volgt Europa een trendbreuk naar destabilisatie? Wat zijn de oorzaken en wat
zijn de economische, sociologische en politieke risico’s? Hoe kan Europa overleven binnen
een kantelend mondiaal machtsevenwicht? Op dit ongesponsorde seminar wordt de
problematiek multidisciplinair en onafhankelijk besproken, en waar mogelijk opgelost.

Prof. dr. Lex Hoogduin

Europese Centrale Bank, de gevaren van een verweesd
financieel systeem

Dr. Adriaan Schout

Verdiepte integratie als existentiële bedreiging voor de
Europese Unie

Prof. dr. Paul Cliteur

De democratische rechtsstaat, de verdediging van het
Westen en opkomst van populisme

Dr. Sjoerd Bakker

Het komt niet zomaar goed met de digitale revolutie in
Europa

Frits Bosch

Europa op een keerpunt

Locatie: De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, 1082 MD Amsterdam, Zuidas
Tijdschema: 13:00 ontvangst, 13:30 start, 17:00 afronding
Entreeprijs: 150,- euro ex btw; particulieren 100 all in. Bankrekeningnummer is: NL 82 RABO
0166348244 t.n.v. DutchInvestor B.V.;
Organisatie: DutchInvestor, frits@dutchinvestor.com; M 06.53.70.15.70
Het boek “Wereld op een keerpunt” (Aspekt, 2018) van Frits Bosch wordt gratis uitgereikt.

Sprekers:
Prof.dr. Lex Hoogduin, Hoogleraar Complexity and Uncertainty aan de
Rijksuniversiteit Groningen, non-executive bestuurslid van de London
Stock Exchange Group, non-executive voorzitter van het bestuur van
LCH, voorzitter van de betaalvereniging Nederland, voorzitter van de
Raad van Toezicht van CIR en oprichter van GloComNet (Global
Complexity Network). De heer Hoogduin was van 2009 tot 2011
directeur van De Nederlandsche Bank (DNB), van 2005 tot 2008 Chief
Economist van Robeco, van 2001 tot 2005 divisiedirecteur van DNB en
van 1997 tot 2001 persoonlijk adviseur van prof. dr. Wim Duisenberg.
Dr. Adriaan Schout is Senior Research Fellow en ‘Coordinator
Europa' bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen
(Clingendael), Den Haag, en is lid van Commissie Europese Integratie
van de Adviesraad Internationale Vraagstukken die de overheid
adviseert over Europese ontwikkelingen. Expertise: European
integration; European Governance and better regulation; The EU
Presidency; EU agencies; Europeanization of national administrations.
Dr Adriaan Schout is Senior Research Fellow and Coordinator Europe.
Prof.dr. Paul Cliteur is rechtsgeleerde en filosoof. Cliteur is als
hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap verbonden aan de
Universiteit van Leiden. Hij Verlichtingsdenker (vrijheid van
meningsuiting, democratie, rechtsstaat, individualisme, secularisme,
maar ook dierenrechten) met een overzicht in het boek Dirk
Verhofstadt in gesprek met Paul Cliteur. Een zoektocht naar harmonie
(2012). Het betreft een uitvoerig interview van Dirk Verhofstadt met
Cliteur over de Verlichtingswaarden zoals de vrijheid van
meningsuiting, de scheiding van kerk en staat, het recht op zelfbeschikking en de
gelijkwaardigheid van elke mens. In het Engels verscheen The Secular Outlook (2010), in het
Spaans Esperanto Moral (2009) en in het Italiaans La visione lacia del mondo (2013). Recente
publicatie: Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders (2016), ‘The fall and rise of blasphemy
law’, 2017 ‘Atheïstisch woordenboek’, 2018, Paul Cliteur, Dirk Verhofstadt, ‘In Naam van
God’ , 2018, Paul Cliteur, Jesper Jansen, Perry Pierik (red.), ‘Cultuurmarxisme, Er waart een
spook door Europa’, 2018

Dr. Sjoerd Bakker moved to Enschede to study Chemical Engineering at the
University of Twente. The Philosophy of Science, Technology and Society
program offered an opportunity to combine engineering knowledge with a
broader understanding of the role of science and technology in society. In
2003 he graduated with a Master’s thesis on the development of

telemedicine networks for medical specialists. Before he started the work on his PhD thesis
in the Innovation Studies group at Utrecht University, Sjoerd held research positions at the
University of Twente, Maastricht University and the European Centre for Digital
Communication (EC/DC) in Heerlen. Specialties: Innovation Studies, Technological
Expectations, The car(s) of the future, Philosophy of Science and Technology

Frits Bosch is macro econoom en socioloog, Universiteit van
Amsterdam. Sinds 1992 tot 2018 is hij met zijn consultancy
bureau werkzaam geweest voor het bedrijfsleven en
institutionele partijen. Frits heeft in diverse functies gewerkt bij
de UvA, Unilever, VNO, ABN, Wereldhave en GIM. Frits was
docent Marketing aan de Universiteit van Nijmegen. Hij heeft
gepubliceerd op het gebied van institutioneel vermogensbeheer
en risicobeheer. Met ‘Waarom haten ze ons eigenlijk?’, ‘Wereld
op een keerpunt’ en met zijn nieuwe boek “In Holland staat een huis, Onbehagen bij de
elite” is hij een maatschappijkritische richting ingeslagen vanuit de gedachte dat in dit
tijdsgewricht sociologische vraagstukken de economische problematiek overvleugelen.

