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Waarom werken we zo hard?
Op weg naar een economie van de vreugde

Govert Buijs
Politiek filosoof, hoogleraar Maatschappelijke en economische vernieuwing, aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam

De economie van de vrije markt staat, of we het willen of niet, centraal in ons leven. Toch beginnen de
nadelige effecten ervan – zoals burn-outs, de groeiende kloof tussen arm en rijk en klimaatverandering –
ons steeds harder te raken. Waartoe is de economie op aarde? Waarom werken we eigenlijk zo hard?
Zouden we niet gewoon vijftien uur in de week moeten werken, zoals Keynes ooit voorspelde?
Als alternatief stelt Govert Buijs ‘een economie van de vreugde’ voor, een wereld waarin de economie de
mens dient in plaats van andersom. Hij gaat in op ideologieën en systemen die door de mens zelf bedacht
zijn en die vervolgens invloed hebben op de inrichting van de samenleving en de politiek. En dan vooral als
deze ons, als het monster van Frankenstein, niet langer dienen maar juist hoofdpijn bezorgen. Is er een
economisch systeem mogelijk dat wel duurzaam, circulair en inclusief is?

‘We houden een machinerie in de hoogste versnelling op gang, terwijl we eigenlijk
weten dat het zo niet verder kan.’

PODIUM ZUIDHAEGE – Theatercafé (begane grond), Zuidhaege 2, Assen

19:30 - 22.00 uur - inloop vanaf 19.00 uur; nazit tot 22:30 uur
Entree 10 euro; jongeren 5 euro
Informatie en aanmelding: www.deverdieping-assen.nl; deverdieping2011@gmail.com
Govert Joan Buijs (1964) studeerde politicologie en filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en
het Institute for Christian Studies te Toronto en ook enkele jaren theologie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam en de Theologische Universiteit Apeldoorn. Daarna was hij tussen 1992 en 1998 als onderzoeker
verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1998 promoveerde hij cum laude in de politieke filosofie op
een proefschrift over Eric Voegelin. Sinds 2000 is hij verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije
Universiteit, nu afdeling Filosofie bij Geesteswetenschappen, eerst als als UD sociale en politieke filosofie en als
onderzoeker op het thema ‘civil society en religie’, sinds 2011 als UHD en als bijzonder hoogleraar ‘Politieke
filosofie en levensbeschouwing’ vanwege het Dr. Abraham Kuyperfonds. Vanaf 2016 bezet hij de F.J.D.
Goldschmeding Leerstoel ‘Maatschappelijke en economische vernieuwing’, een leerstoel die veel ruimte voor
onderzoek geeft op het terrein van de humanisering van de economie.
Boeken ondermeer: ‘Het goede leven en de vrije markt’ (2018-co-auteur), winnaar van de Socratesbeker 2019;
‘Waarom werken we zo hard’ (2019) en ‘Eerherstel voor de ziel’ (2022) Meer info op zijn website.

