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CO

N
GRESPRO

GRAM
M

A 
DE ZICHTBARE HAND 

Donderdag 29 augustus en vrijdag 30 augustus 2019 
Drift 21, U

trecht 

DO
N

DERDAG
 29 AU

GU
STU

S 

9.00 uur - 9.30 uur 
Registratie en ontvangst m

et koffie 
 

9.30 uur - 10.00 uur: opening van het congres 
Drift 21, Sw

eelinckzaal 
1.1 O

pening congres 
 

 
O

pening – Ingrid Robeyns (U
niversiteit U

trecht) 
 

10.00 uur – 11.00 uur: parallelle sessies 
Drift 21, Sw

eelinckzaal 
2.1 Filosofie van het neoliberalism

e 
 

1. 
Rutger Claassen (U

niversiteit U
trecht) – De tw

ee gezichten van het neoliberalism
e – een filosofische analyse 

2. 
Jan O

verw
ijk (U

niversiteit van Am
sterdam

) – ‘Sim
ple Rules, Com

plex Behaviour’: De cybernetische paradoxen van het neoliberalism
e 

 
Drift 21, zaal 1.05 

2.2 N
eoilliberalism

e 
 

1. 
Reijer Hendrikse (Vrije U

niversiteit Brussel) – N
eo-illiberalism

e in de polder: een ontstaansgeschiedenis 
2. 

Rodrigo Fernandez en Tobias Klinge – (U
niversiteit Leuven) De opkom

st van het gefinancialiseerde verdienm
odel van N

ederlandse 
m

ultinationals in tijden van neoliberalism
e en globalisering 

 Drift 21, zaal 0.03 
2.3 Ideologische w

ortels van het neoliberalism
e 

 
1. 

Daniël Knegt (U
niversiteit van Am

sterdam
) – ‘De vrijheid w

aardig’. Vroege neoliberale netw
erken en de am

bigue verhouding m
et de dem

ocratie 
2. 

Ido de Haan (U
niversiteit U

trecht) – Huizinga in Am
erika: kapitalism

e, conservatism
e en de transnationale w

ortels van het N
ederlandse 



 - 2- 

 

neoliberalism
e 

 
11.00 uur – 11.20 uur 

Koffiepauze 
 

11.20 uur – 13.00 uur: parallelle sessies 
Drift 21, Sw

eelinckzaal 
3.1 M

arktw
erking in de publieke sector 1: de 

zorg 
 

1. 
M

argo Trappenburg (U
niversiteit voor Hum

anistiek) 
2. 

Robert Vonk (Erasm
us U

niversiteit) – De tw
ee gezichten van M

ercurius: zorg en de m
arkt in N

ederland 1945-2006 
3. 

Paul van Trigt (U
niversiteit Leiden) – M

arktw
erking in de zorg en depolitisering van sociaal beleid: de casus van het Persoonsgebonden Budget 

(1996) 
 

Drift 21, zaal 1.05 
3.2 M

arktw
erking in de publieke sector 2: het 

onderw
ijs 

 

1. 
W

im
 de Jong (O

pen U
niversiteit) – Burgerschap tussen neoliberale en pedagogische staat in N

ederland, 1980-2018 
2. 

Floris van Berckel Sm
it (Vrije U

niversiteit) – De rol van N
ew

 Public M
anagem

ent bij het diplom
aschandaal op de Hogeschool InHolland in 2010 

3. 
Sjoerd Karsten (U

niversiteit van Am
sterdam

) – neoliberale onderw
ijshervorm

ingen 
 Drift 21, zaal 0.03 

3.3 M
arktw

erking in de publieke sector 3: de 
w

oningm
arkt 

 

1. 
N

aom
i W

oltring (U
niversiteit U

trecht) – N
eoliberalism

e van binnenuit: gedepolitiseerd neoliberalism
e in de w

oningbouw
sector 

2. 
W

outer van Gent, W
illem

 Boterm
an (U

niversiteit van Am
sterdam

) –Tim
m

eren aan het Paard van Troje; Ruim
telijke en politieke dynam

iek van 
liberaal beleid en bevolking in Am

sterdam
 (1984-2016) 

3. 
Tim

 Verlaan (U
niversiteit van Am

sterdam
) – Tot elkaar veroordeeld of een innige relatie?  Publiek-private sam

enw
erking in de N

ederlandse 
ruim

telijke ordening 1958-1968 
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13.00 uur – 14.00 uur 
Lunchpauze 

 
14.00 uur – 15.00 uur 

Drift 21, Sw
eelinckzaal 

4.1 Keynote-lezing 
 

 
1. 

N
iklas O

lsen (Saxi Institute) – N
eoliberalism

, the Sovereign Consum
er and the M

arketization of Politics 
 

15.00 uur – 15.15 uur 
Korte pauze 

 

15.15 uur – 16.45 uur: parallelle sessies 
Drift 21, Sw

eelinckzaal 
5.1 De vakbond en de flexibilisering van 
arbeidsverhoudingen rondom

 het Akkoord van 
W

assenaar 

 

1. 
M

oira van Dijk (IISG) en Rosa Kösters (N
IO

D) – Flexland in w
ording 

2. 
M

unise Varisli – Een vrijw
illige uitruil? De w

eg naar W
assenaar opnieuw

 bekeken (1972-1982) 
3. 

Pim
 Paulusm

a/Peter de Haan (FN
V) – Reactie nam

ens vakbond FN
V  

Drift 21, zaal 1.05 
5.2 W

erkgevers en de nieuw
e industriepolitiek 

rondom
 het Akkoord van W

assenaar 
 

1. 
Sjoerd Keulen &

 Ronald Kroeze (Erasm
us U

niversiteit, Vrije U
niversiteit) – De Europese Com

m
issie als m

otor van verandering: staatssteun, 
neoliberalism

e en de sluiting van de Am
sterdam

se scheepsw
erven, 1976-1986. 

2. 
M

arijn M
olem

a (Fryske Akadem
y) – Pick the w

inners: neoliberale industriepolitiek gepositioneerd in tijd en ruim
te 

3. 
Saskia Boum

ans (U
niversiteit van Am

sterdam
) – W

erkgeverorganisaties en hun beleid en discours sinds de jaren zeventig  
 

Drift 21, zaal 0.03 
5.3 Debat: is m

arktw
erking doorgeslagen? 

 
Debatsessie m

et bijdragen van: 
1. 

Inleiding: Sander Heijne (De Correspondent) 
2. 

Respondenten nam
ens het CDA, de PvdA en de VVD 
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VRIJDAG
 30 AU

GU
STU

S 

8.45 uur - 9.00 uur 
O

ntvangst m
et koffie en eendagsregistratie 

 
9.00 uur – 10.30 uur: parallelle sessies 

Drift 21, Sw
eelinckzaal 

6.1 De m
arkt als m

odel 
 

1. 
Tom

 Kayzel (U
niversiteit van Am

sterdam
) – Vehikels voor neoliberale ideeën: de m

odellen van het CPB 
2. 

PW
 Zuidhof (U

niversiteit van Am
sterdam

) – W
orstelen m

et de m
arkt: de vele gezichten van het neoliberalism

e bij N
ederlandse adviesraden 

3. 
Bart Stellinga (W

RR, U
vA) – N

ederlandse financiële regulering vanaf de jaren vijftig: m
acro-prudentieel of m

onetaristisch? 
 Drift 21, zaal 1.05 

6.2 Journalistiek onderzoek naar neoliberalism
e 

 
1. 

M
irjam

 de Rijk (De Groene) – De lonen stijgen niet en de w
insten w

el 
2. 

Koen Haegens (De Volkskrant) - De technocraat onder vuur: internationale beleidsm
akers in tijden van rechts nationalism

e  
3. 

Jouke Turpijn (U
niversiteit van Am

sterdam
) – Heel behaaglijk? N

eoliberaal N
ederland en ‘Het Ik-tijdperk’ in de late jaren zeventig 

 Drift 21, zaal 0.03 
6.3 N

eoliberale subjectivering 
 

1. 
M

erijn O
udenam

psen (U
niversiteit van Am

sterdam
) – De verantw

oordelijke sam
enleving: christendem

ocratie en neoliberalism
e 

2. 
Jon Verriet (organisatie) – Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding en het aanpassen van de levensstijl als m

orele opdracht, 1945-1980 
3. 

Sarah Bracke (U
niversiteit van Am

sterdam
) – Veerkracht: De (ont)vorm

ing van neoliberale subjecten. 
 

10.30 uur - 11.00 uur 
Koffiepauze 
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11.00 uur – 12.00 uur: parallelle sessies 
Drift 21, Sw

eelinckzaal 
7.1 In debat m

et de anti-neoliberalen 
 

1. 
Lezing en discussie m

et M
artin van Hees (Vrije U

niversiteit, Teldersstichting VVD), co-auteur van het boek Neoliberalism
e: een politieke fictie. 

 
Drift 21, zaal 1.05 

7.2 N
eoliberalism

e en sociaaldem
ocratie 

 
1. 

M
aarten van den Bos (Banning Vereniging) – Tw

ee hoeraatjes voor de derde w
eg? 

2. 
Duco Hellem

a (U
niversiteit U

trecht) – de m
edew

erking van de PvdA aan het neoliberalism
e 

 
12.00 uur - 13.00 uur 

Lunch 
 

13.00 uur – 14.00 uur: parallelle sessies 
Drift 21, Sw

eelinckzaal 
8.1 N

eoliberalism
e en corporatism

e 
 

1. 
Henry Kalter (U

niversiteit van Am
sterdam

) – ‘Zonder w
rijving geen glans’. M

anagem
entideologie en het ontstaan van precaire arbeid in 

N
ederland (1980-2016) 

2. 
Jeroen Touw

en (U
niversiteit Leiden) – 1980-2018: Veranderend overleg 

 Drift 21, zaal 1.05 
8.2 De m

obiliserende m
arkt: neoliberalism

e en 
m

igratie 
 

1. 
Thom

as Spijkerboer (Vrije U
niversiteit) – De m

ondiale m
obiliteits-infrastructuur en de dubbele bodem

s van de neoliberale legaliteit 
2. 

Saskia Bonjour (U
niversiteit van Am

sterdam
 – De ‘kansarm

e m
igrant’: klasse, ras en sociale rechtvaardigheid in het inburgeringsdebat 

 
14.00 uur - 14.15 uur 

Korte pauze 
 

14.15 uur - 15.15 uur – parallelle sessies 
Drift 21, Sw

eelinckzaal 
9.1 Planning en econom

ische ordes 
 

1. 
Erw

in Dekker (Erasm
us U

niversiteit) – Jan Tinbergen en de ordening van de N
ederlandse econom

ie 
2. 

Jonne Harm
sm

a (Centrum
 Parlem

entaire Geschiedenis) – Jelle Zijlstra en de w
ortels van het N

ederlandse ordoliberalism
e 
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 Drift 21, zaal 1.05 
9.2 De financialisering van de N

ederlandse 
econom

ie 
 

1. 
Tim

 van der Valk (U
niversiteit U

trecht) – Een neoliberale geschiedenis? Financiële dienstverlening in N
ederland vanaf 1960 

2. 
Ew

ald Engelen (U
niversiteit van Am

sterdam
) – N

eoliberalism
e en financialisering: w

at hebben ze gem
een? 

 Drift 21, zaal 0.03 
9.3 N

eoliberalism
e en de geboorte van de 

consum
er society in N

ederland 
 

1. 
Bram

 M
ellink (U

niversiteit van Am
sterdam

) – U
it de m

arkt geprijsd. N
eoliberalen en het keynesiaanse interm

ezzo in N
ederland (1959-1973) 

2. 
Peter van Dam

 (U
niversiteit van Am

sterdam
] – Koning klant in actie: fair trade en de strijd om

 de m
oraal van de m

arkt, 1968-1988 
 

15.15 uur - 15.45 uur 
Theepauze 

 
15.45 uur - 16.45 uur 

Drift 21, Sw
eelinckzaal 

10.1 Slotdebat 
 

 
Slotdebat m

et alle congresbezoekers 
N

adere inform
atie over het slotdebat volgt. 

 


