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LEZING LUIGINO BRUNI  TE  DOORN

De vergeten kracht in de economie

Prof. dr. Luigino Bruni is visiting professor 

aan Tilburg University namens de Stichting 

Thomas More. Hij heeft in de afgelopen 

jaren internationaal naam gemaakt als 

oorspronkelijk denker van een economie in 

dienst van de mens en de gemeenschap. Hij 

gebruikt daarvoor termen als ‘civiele 

economie’ en ‘economie van gemeenschap’. 

Op 17 december verzorgt hij een lezing over 

de “gratuïteit” als vergeten kracht in de 

economie. 

Pleitbezorger van een ‘civiele’ 
economie

Bruni erkent de verdiensten van compe

titie en marktwerking maar benadrukt dat 

deze maar een deel van de economische 

werkelijkheid zijn. Altijd speelt, ook in de 

meest harde economische verhoudingen, 

een meer onzichtbare kracht een rol, de 

verborgen kracht van de gratuïteit. In stilte is 

in de intermenselijke interactie ook altijd 

belangeloosheid aan het werk, zonder welke 

heel het economisch systeem acuut tot stil

stand zou komen. Bruni werkt zijn denken 

sterk uit in de richting van intrinsieke moti

vatie van mensen, in bedrijf en economie. 

De Italiaanse econoom en filosoof ziet de 

markt op de eerste plaats als ontmoeting en 

het bedrijf als gemeenschap. 

Bruni onderzoekt momenteel tevens de 

betekenis voor onze tijd en samenleving van 

economische noties uit de Bijbel. “De Bijbel 

– aldus Bruni – heeft altijd veel literatuur, 

kunst, vaak ook het recht, de sociale verhou

dingen en de politiek geïnspireerd. De 

moderne economie heeft zich er echter nooit 

door laten inspireren. Een reden voor deze 

afwezigheid is de keuze die de economische 

wetenschap aan het einde van de negen

tiende eeuw heeft gemaakt voor cijfers in 

plaats voor woorden.” Inmiddels is het tijd, 

meent de Italiaanse econoom, om opnieuw 

te reflecteren op wat de wijsheid en mil len 

niumoude ervaring, neergelegd in de boeken 

van de Bijbel, ons vandaag te zeggen heeft. 

“Als het waar is dat het lezen van de Bijbel de 

economie kan verrijken, is het ook waar dat 

de economische vraagstukken van onze tijd 

deze oude teksten dingen kan laten zeggen 

die zij nog niet eerder heeft geopenbaard.”
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Lezing (Engelstalig) prof. Luigino Bruni

Dinsdag 17 december 2019, 14:00 - 16:30 uur 

Campus Landgoed Zonheuvel, Doorn

Deze lezing wordt georganiseerd door de stichtingen Thomas More, IMO en SBI onder de vlag 

van de stichting Christelijk Sociaal Congres.

Inschrijving via www.thomasmore.nl. Kosten voor deelname: 30,25 euro.

Voor studenten is deelname gratis.  

(Foto: Roy Lazet)
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IN GESPREK MET PROF.  WIM KREMER,  VOORZITTER STICHTING THOMAS MORE

Een missie voor heel de samenleving en heel de mens

In mei van dit jaar droeg prof.em.dr. Ben Vedder de voorzittershamer van onze Stichting 

over aan prof. dr.Wim Kremer. Aan hem de vraag: wie is Wim Kremer? en welke koers gaat 

Stichting Thomas More varen?

Wie is Wim Kremer?
Een jaar na mijn afstuderen ben ik gaan 

werken als docent en dierenarts bij de facul

teit Diergeneeskunde van de Universiteit 

Utrecht. Een rol kunnen spelen bij de ontwik

keling van je vakgebied en bij de begeleiding 

van jonge mensen die zich voorbereiden op 

hun leven en rol in samenleving is een prach

tige uitdaging waar je me dag en nacht voor 

wakker mag maken. 

Al snel na mijn afstuderen raakte ik 

betrokken bij de Radboudstichting, later de 

Stichting Thomas More. Ik heb zelf ervaren 

hoe belangrijk persoonlijke vorming voor 

jonge professionals is. Persoonlijke vorming 

is in mijn ogen een te vaak nog wat onder

schatte rol van onderwijs, maar ik zie zowel 

bij studenten als bij de instellingen de laatste 

jaren een groeiend besef dat dit aspect van 

onderwijs juist de kerntaak is van onderwijs, 

zeker van universiteiten. Ik geloof dat de 

katholieke intellectuele traditie daar ook in 

deze tijd een belangrijke en zinvolle rol in kan 

spelen. Daarom was de onverwachte vraag of 

ik Ben Vedder wilde opvolgen als voorzitter 

van de Stichting Thomas More voor mij niet 

moeilijk te beantwoorden. 

Wat ziet u als missie van de Stichting 
Thomas More?

Wij staan voor het duurzaam doordenken 

van de betekenis van de katholieke intellec

tuele, sociale en spirituele traditie en voor het 

betrekken van deze traditie bij de vorming van 

studenten en jonge professionals in de eerste 

fase van hun werkzame leven. Een sterk 

netwerk van betrokken studenten, academici 

en andere belangstellenden is hiervoor een 

voorwaarde. 

Juist in dit tijdperk van wereldwijde ingrij

pende veranderingen op sociaal, technolo

gisch, ecologisch en wetenschappelijk gebied 

staan katholieken voor de opdracht om bij te 

dragen aan de oplossing van uitdagende 

vraagstukken rond ethiek en menselijke waar

digheid. Wat hebben bijvoorbeeld de 

reflecties van Augustinus over de vrije wil ons 

vandaag nog te zeggen? Of denk aan de vraag 

tot welke hulp aan anderen men verplicht kan 

worden. 

Tevens zien wij de noodzaak om jonge 

wetenschappers te inspireren en onder

steunen om zich verder te verdiepen in de 

intellectuele en theologisch doordenking van 

de katholieke levensbeschouwing en/of het 

Katholiek Sociaal Denken en deze te relateren 

aan hedendaagse maatschappelijke vraag

stukken. Daarmee willen we bijdragen aan de 

borging en de presentie van deze discipline op 

hoog academisch niveau, ook op lange 

termijn. 

“Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk persoon-

lijke vorming voor jonge professionals is. Ik geloof 

dat de katholieke intellectuele traditie daar ook in 

deze tijd een belangrijke rol in kan spelen.”

Wat doet de stichting om haar missie 
vorm te geven?

Op dit moment hebben we een mooi 

studieprogramma voor studenten. We 

bereiken hiermee ieder jaar een 40tal 

studenten van verschillende universiteiten. 

Dit programma bestaat uit een serie huiska

mercolleges (privatissima), een studiereis naar 

Rome en uit vervolgactiviteiten om alumni 

van dit programma duurzaam verbonden te 

houden met de Stichting. 

We gaan nu kijken naar een uitbreiding 

van onze activiteiten door bijvoorbeeld net 

afgestudeerde professionals de kans te bieden 

om zich gedurende een aantal maanden te 

verdiepen in de filosofie en of theologie, in de 

vorm van een Fellowship programma, al dan 

niet in combinatie met hun eerste stappen op 

de arbeidsmarkt. Ook willen we ons in gaan 

zetten om een promotiebeurs in het leven te 

roepen voor een klein aantal jonge weten

schappers, om daarmee bij te dragen aan de 

intellectuele en theologische doordenking van 

de katholieke levensbeschouwing op acade

misch niveau. 

Daarnaast blijft het streven erop gericht 

om een aantal katholieke hoogleraren van 

Nederlandse en Vlaamse universiteiten te 

verbinden aan onze stichting. Dit gebeurt in 

de vorm van het aanstellen van bijzonder 

hoogleraren, maar ook middels visiting profes-

sors of andere hoogleraren die zich zichtbaar 

willen verbinden met de Stichting Thomas 

More. 

Tevens zie ik het als onze taak om een rele

vant netwerk en een hechte samenwerking op 

te bouwen binnen en buiten de academische 

wereld. Niet alleen bestaande uit onze eigen 

studenten, alumni en academici, maar ook uit 

partners uit heel het middenveld, instellingen 

voor hoger onderwijs, maatschappelijke en 

kerkelijke organisaties, fondsen en particu

lieren. Daarmee bouwen we aan de vorming 

van duurzame relaties met academici en met 

invloedrijke personen binnen de civil society. 

En dan hebben we niet alleen de bestaande 

netwerkstructuren op het oog. Wij zoeken 

aansluiting bij nieuwe verbanden waar 

mensen elkaar willen ontmoeten en zich 

willen inzetten voor een wereld van vrede en 

gerechtigheid.

Nu al werkt Stichting Thomas More 
samen met de Vereniging van 
Katholieke maatschappelijke 
Organisaties (VKMO). Welke toekomst 
voorziet u?

De twee organisaties werken inderdaad 

nauw samen. Niet alleen beheersmatig, nu de 

bureaus van beide organisaties in één kantoor 

zijn samengevoegd, maar ook inhoudelijk. Er 

ligt een grote kracht in verdere versterking 

van de relatie van wetenschappelijke verdie

ping en maatschappelijke organisaties. 

Daarom streven we naar verdere samenwer

king met het VKMO en waar mogelijk met 

andere organisaties met vergelijkbare doel

stellingen. Uitgangspunt daarbij is wat mij 

betreft: behoud van eigen kleur en identiteit, 

en samenwerken waar kansen liggen. 

Michel Bronzwaer



More 111 - 3

Wim Kremer is hoogleraar ‘Gezondheids-

zorg Landbouwhuisdieren in het bijzonder 

het onderwijs’ aan de faculteit 

Diergeneeskunde van de Universiteit 

Utrecht en trekker van de onderzoeksgroep 

‘Opleiden van professionals’. Van 2012 tot 

mei 2019 was Wim Kremer vice-decaan 

onderwijs en lid van het bestuur van de 

faculteit Diergeneeskunde. Lange tijd was 

hij actief als dierenarts, docent en onder-

zoeker. Vanaf 2007 is hij zich gaan 

toeleggen op de ontwikkelingen binnen het 

diergeneeskundig beroepenveld en de 

samenleving en de betekenis hiervan voor 

het academisch opleiden. Hij is betrokken 

bij het focusgebied ‘Professional 

Performance’ van de Universiteit Utrecht 

(UU). Tevens is hij lid van de programma-

commissie van het UU Strategisch 

Onderzoeksthema ‘Dynamics of Youth’.

Uw bijdrage is zeer welkom!

Dank zij de steun van onze donateurs kan Stichting Thomas More activiteiten organiseren voor een netwerk van studenten, academici en 

belangstellenden die willen uitstijgen boven de grenzen van hun eigen vak. In samenwerking met diverse universiteiten en via onze visiting 

professors, bijzonder hoogleraren en ambassadeurs bieden wij een studieprogramma, masterclasses, seminars en symposia. 

Wilt u Stichting Thomas More steunen met een gift? 
Zie voor de diverse mogelijkheden om ons te steunen op www.thomasmore.nl

Schenken met belastingvoordeel
Stichting Thomas More heeft de ANBIstatus. Periodieke schenkingen kunnen bijzonder interessant zijn. Indien u Stichting Thomas More 

namelijk steunt voor 5 jaar met een vast bedrag en deze schenking vastlegt in een akte dan is deze gift volledig aftrekbaar voor de belasting. 

Bel ons voor meer informatie op 0736579017 of stuur een bericht naar info@thomasmore.nl

(Foto: Femke van den Heuvel

Stichting Thomas More in mijn testament, hoe werkt dat?

Via een testament kunt u voor een groot deel zelf bepalen wat er met uw erfenis gebeurt. 
Zo kunt u na uw dood extra voor geliefde personen zorgen, maar ook voor een goed doel dat u ter harte gaat. Vindt u het belangrijk dat de 

katholieke intellectuele traditie onder de aandacht van jonge mensen gebracht blijft worden? Dan kunt u overwegen om de Stichting Thomas 

More in uw testament op te nemen. 

Veel goede doelen kunnen hun werk mede door de inkomsten uit nalatenschappen financieren. 
Grotere giften en nalatenschappen zijn belangrijk om hun werk te kunnen blijven doen. Voor Stichting Thomas More is dat niet anders. Het 

is bovendien fiscaal voordelig: onze stichting is als Algemeen Nut Beogende Instelling vrijgesteld van de betaling van erfbelasting. 

Voor een testament moet u naar de notaris; voor meer informatie, neemt u gerust contact met ons op.



More is een uitgave van Stichting Thomas More 

en wordt toegezonden aan donateurs en belang

stellenden. Voor het aanvragen een gratis abonne

ment kunt u een bericht sturen naar het secreta

riaat: info@thomasmore.nl.

Stichting Thomas More, voorheen Radboud

stichting, vormt een netwerk van op mens en 

maatschappij betrokken hoger opgeleiden: 

kritisch reflecterende mannen en vrouwen die 

boven de horizon van hun studie en beroep weten 

uit te stijgen. 

Velen in het netwerk weten zich gesteund door de 

rijke en veelkleurige katholieke traditie, die hen 

helpt bij het scherp stellen van de fundamentele 

vragen waarmee zij in hun persoonlijk, professio

neel en maatschappelijk leven worden geconfron

teerd.

Stichting Thomas More heeft de ANBIstatus, 

d.w.z. is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Voor haar activiteiten is zij geheel afhankelijk van 

bijdragen en schenkingen van particulieren en 

organisaties. Ook u kunt ons helpen en dat kan op 

een voor u fiscaal aantrekkelijke manier. Kijk voor 

meer informatie op onze website.

Adres Van der Does  

 de Willeboissingel 12 

 5211 CB ’sHertogenbosch

Telefoon 073 – 657 90 17

Internetadres www.thomasmore.nl

E-mail info@thomasmore.nl

IBAN NL18FVLB022.51.80.634, 

 t.n.v. Stichting Thomas More

BIC code FVLBNL22

Redactie Michel Bronzwaer
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Druk en ontwerp Dekkers van Gerwen

De in deze nieuwsbrief weergegeven meningen  

zijn die van de auteurs en vallen niet noodzakelijk 

samen met de standpunten van Stichting  

Thomas More

COLOFONBoek Donald Loose
Over vriendschap. De praktische filosofie van Kant

De filosoof Immanuel Kant sluit zijn laatste grote werk over de 

zeden af met inzichtelijke beschouwingen over vriendschap. 

Jarenlang vormde deze ook de afronding van zijn colleges ethiek in 

Köningsberg. Emeritushoogleraar van Stichting Thomas More, 

Donald Loose laat in zijn laatste boek “Over vriendschap” zien dat de 

praktische filosofie van verlichtingsdenker Kant veel genuanceerder 

is dan diens bekende plichtenleer suggereert. 

Kants dualisme van ideaal en werkelijkheid, plicht en geluk, rede en gevoel, liefde en respect, 

is juist telkens afgestemd op een verhoopte mogelijke synthese. Vriendschap, hoe zeldzaam 

ook – zij is ‘een zwarte zwaan’ –bestaat wel degelijk.

In dialoog met klassieke, premoderne en contemporaine denkers brengt Loose Kants eigen 

fijnzinnige idee van vriendschap tot leven. Vriendschap is een deugd en onze opvatting daar

over is niet alleen verweven met seksuele geaardheid, schoonheidsidealen en persoonlijk 

welzijn, maar ook met maatschappelijke thema’s. Het boek ontsluit aldus de gehele praktische 

filosofie van Kant en illustreert haar belang voor de samenleving vandaag.

Over vriendschap. De praktische filosofie van Kant - Donald Loose. Uitgeverij Vantilt

ISBN 978 94 6004 401 4, Paperback, 304 pagina’s, € 23,50.

Rechtvaardigheid,  
persoon en creativiteit 
Personalisme in recht en politiek

Het personalisme is een wijsgerige stroming, verwant aan het exis

tentialisme, die wortelt in de literatuur van de Bijbel en in de Joods

christelijke ervaring van een persoonlijke God. Ook buiten de wereld 

van het geloof bewijst het personalisme van cruciaal en blijvend 

belang te zijn voor de samenleving, het recht en de politiek. Het 

verzet zich tegen theorieën en praktijken die de mens tot een onder

deel van een groter geheel of totaliteit willen maken.

Het benadert recht en rechtvaardigheid als de verantwoordelijkheid van de enkele persoon ten 

overstaan van de persoon van de ander. Een dergelijke ethiek is altijd (uit)vinding en schep

ping. Zoeken naar rechtvaardigheid in moraal, politiek en recht kent een kunstzinnige en 

creatieve dimensie en is nooit slechts een zaak van kennis (theorie) en toepassing. 

De denkers die in dit boek worden besproken, trachten elk op eigen wijze recht te doen aan het 

dynamische karakter van de mens. Als persoon verstaat de mens zichzelf in de steeds veran

derlijke relatie tot de ander, waarbij de relatie wordt begrepen langs de lijnen van de existen

tiële dialoog van Ik en Jij. De persoon geeft zich gestalte en constitueert zich door steeds 

opnieuw antwoord te willen geven op het appèl dat uitgaat van de singuliere ander. 

De auteurs in dit boek onderzoeken deze gedachten door een bespreking van de meest voor

aanstaande vertegenwoordigers van het wijsgerig personalisme: Martin Buber, Romano 

Guardini, Emmanuel Housset, Karl Jaspers, Ludwig Klages, Mohamed Aziz Lahbabi, 

Emmanuel Levinas, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Paul Ricoeur, Denis de 

Rougemont, Max  Scheler, Paul Scholten, Miguel de Unamuno en Simone Weil. 

Rechtvaardigheid, persoon en creativiteit. Personalisme in recht en politiek - 

Claudia Bouteligier & Timo Slootweg (red.) Gompel &Svacina uitgevers.

ISBN 978 94 6371 176 0

www.gompelsvacina.nl
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