Utopie en geweld
KNAW-minisymposium met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Datum: 10 december 2015, 18.00 – 20.00 uur
Plaats: KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam (knaw.nl/routebeschrijving)

Programma
17.30 uur
18.00 uur

[de volgorde van de voordrachten kan nog veranderen]
Ontvangst

Hans Achterhuis, De kapitalistische utopie? Ayn Rand onder de loep

Hans Achterhuis is emeritus hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Hij
is bekend als publieke intellectueel die zich regelmatig mengt in maatschappelijke
discussies. De nadruk in zijn werk ligt op de sociale filosofie. Eind 2008 verscheen
zijn magnum opus Met alle geweld. Zijn recentste boek is De utopie van de vrije
markt (2010).
Maurits Berger, De aantrekkingskracht van IS

Maurits Berger is hoogleraar islam en het Westen aan de Universiteit Leiden. Zijn
specialisaties zijn politieke islam en islamitisch recht (sharia). Hij woonde zeven
jaar in het Midden-Oosten waar hij werkte als journalist en als onderzoeker. Berger
is verbonden aan Instituut Clingendael en lid van de Adviesraad Internationale
Vraagstukken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn recentste boek is
Nederlanders in de heilige oorlog: zoeaven, brigadisten en jihadisten (2015).
Frank de Jong, Utopische collecties bij het IISG

Frank de Jong is collectiespecialist bij het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en boeken informatiewetenschap aan de Frederik Muller Academie.
Jacco Pekelder, Primaat van de praktijk: utopie en links politiek geweld

Jacco Pekelder is bijzonder hoogleraar aan de Universität des Saarlandes en
universitair docent aan de Universiteit Utrecht waar hij onder andere over politiek
geweld doceert. Van zijn hand verschenen onder meer het boek Sympathie voor de
RAF. De Rote Armee Fraktion in Nederland, 1970-1980 (2007).

Op de hoogte blijven van de symposia, lezingen en openbare
bijeenkomsten van de KNAW?
Volg ons op Twitter of Facebook. Of meld u aan voor onze
mailings.
Meer informatie: knaw.nl/blijfopdehoogte

20.00 uur
21.00 uur

Discussie onder leiding van Sandra Rottenberg, programmamaker, debatleider en
journalist
Drankjes

Einde bijeenkomst

