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Crisis? Welke crisis? 
Onze economische recessie in historisch perspectief. 
 

Herman de Jong, universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen 

 
20.00 - 22.15 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
LIFF Grandcafé, Brink 14, Assen 

 
Entree 6 euro; jongeren 4 euro. 
Informatie en aanmelding: deverdieping@home.nl  

 

Informatie:  Karina de Haan (06 1053 1771) of Ine Sandor (06 3611 6203). 

 
 

De Verdieping is een initiatief voor denken en debatteren over actuele onderwerpen. Kritisch, met open 
vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende denkkaders.  Jaarlijks organiseren we zeven 
bijeenkomsten, van september - november en januari - mei.  In de vorm van kleine discussiegroepen. 
Met een prikkelende inleiding of documentaire vooraf, die deelnemers verleidt om mee te doen. 

 
 

Hoe ontwikkelt de wereldeconomie zich tijdens de huidige Grote Recessie? De complexiteit van onze 

economische en financiële crisis is zo groot dat economische theorieën en modellen tekort schieten om te 

kunnen verklaren wat er momenteel aan de hand is. Wellicht biedt het historisch perspectief enig houvast. 

De Grote Depressie van de jaren dertig kent overeenkomsten én verschillen met de crisis van onze tijd. 

Hoe zijn beide begonnen? Wat is de rol die de overheid speelt? Heeft internationale samenwerking zin? 

Leiden grote crises tot trendwijzigingen en hebben ze ook nog effecten die positief zijn voor de 

ontwikkeling op lange termijn? Voorbeelden uit de jaren dertig laten zien dat niets is wat het lijkt; zo toont 

recent onderzoek aan dat tijdens de jaren dertig in de Verenigde Staten, waar de crisis het hardst om zich 

heen greep, de technologische ontwikkeling razendsnel is verlopen. Kunnen wij nog leren van oude 

economen, zoals Marx, Keynes en Schumpeter? En over Marx gesproken; wat moeten wij denken van de 

opkomst van China? 

 

Herman de Jong is universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doceert economische geschiedenis 

aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en publiceert op het gebied van technologische ontwikkelingen en lange 

termijn economische groei. 
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