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GELIJK // 10.11.12 november
Het grote weekend van de gelijkheid in de balie
Wie durft er nog te pleiten voor gelijkheid in een tijd waarin iedereen zich
juist wil onderscheiden? We willen
mooier, sneller en rijker zijn dan de
ander. We willen ruimte voor talent,
loon naar verdienste. Gelijkheid wordt
gezien als obstakel, een keurslijf dat de
vrijheid beperkt. Maar is dat terecht?
Kunnen we zonder gelijkheid?
Tien dagen voor de verkiezingen onderzoekt De Balie het belang van gelijkheid. Het zal gaan over onderwijs,
zorg, inkomen, macht, veiligheid en
internationale verdeling. Met debatten,
lezingen, films, video, theater en vele
andere kunstzinnige commentaren op
de (on)gelijkheid. Praat mee bij de Grote Show van de Macht; eet mee bij het
Grote Diner van het Gelijk en dans mee
op het Grote Feest van de Gelijkheid.
Dit alles ter gelegenheid van het verschijnen van
het boek Gelijk; Over de noodzakelijke terugkeer
van een klassiek ideaal door Paul de Beer, Jelle van
der Meer, Pieter Pekelharing (red.). Voor dit boek
heeft een aantal wetenschappers onderzocht wat
er de afgelopen decennia is gebeurd met gelijkheid in onderwijs, zorg, arbeid & inkomen, veiligheid, openbaar bestuur en internationale verdeling. Ze leggen de vinger op de mooie en mindere
kanten hiervan. In het slothoofdstuk wordt een
nieuwe invulling van gelijkheid gepresenteerd die
voor de komende decennia een aantrekkelijk perspectief biedt voor politieke actie.
Verkrijgbaar vanaf 10 november, 16 euro, uitgever
Van Gennep/De Balie.

VRIJDAG 10
19.00 uur / Zingen
OPENBARE ZANGLES

Het weekend trapt af met een Openbare Zangles
door dirigent Geert van Tijn samen met het Amsterdams Promenade Koor. Sluit aan en zing mee!

20.00-22.00 uur / Gelijk
DE GROTE OPENNING

Presentatie van het boek Gelijk; Over de noodza-

kelijke terugkeer van een klassiek ideaal van Paul
de Beer, Jelle van der Meer en Pieter Pekelharing
(red.).
Commentaar van Kees Schuyt (persoonlijk
hoogleraar sociologie UvA) houdt het boek en de
gelijkheid tegen het licht. Wat is de relevantie van
gelijkheid in een moderne welvaartstaat?
Debat / Minister van Sociale Zaken Aart Jan de
Geus in debat met Paul de Beer en Kees Schuyt
over het belang en de inhoud van gelijkheid. Onder leiding van Natascha Kuit.

22.30 uur / Film
TEKNOLUST

Een briljante biogenetische wetenschapper (Tilda
Swinton) creëert op basis van haar eigen DNA
drie klonen. Ze gebruikt de klonen voor huishoudelijk werk, totdat die vrijheid en gelijkheid eisen.
Lynn Hershman Leeson, 2002, Engels gesproken,
Duits ondertiteld.

ZATERDAG 11
vanaf 13.00 uur, doorlopend
VERGELIJKEND WAARDENONDERZOEK
Zie kader

VIDEO: TWINS

Fotografe Mary Ellen Mark maakte in 2003 de
foto-expositie Twins. Haar echtgenoot Martin Bell
maakte van het Twins project een boeiende en
komische documentaire, waarin tweelingen over
elkaar vertellen (20 min.).

ECONOMIC PRIMATE

Video-installatie van kunstenares Julika Rudelius.
Vijf mannen met een hoge maatschappelijke positie praten over de betekenis van geld.

13.30-14.30 uur / Debat
EERLIJK VERDIEND

Grootverdieners en minder-grootverdieners leggen uit waarom ze hun inkomen eerlijk verdienen
en gaan met de zaal in debat: Wat is rechtvaardig?
Wat is eigen verdienste? Waar zijn inkomens op
gebaseerd? Is verschil eerlijk of vernederend?Met
o.a. Peter Langendam (directeur van ItoM bv) en
Jeroen Kirch (Hay Group).

14.45-16.15 uur / Totale discussie
HET GROTE GELIJK

Vier dilemma’s, vier cases, vier tafels. Centrale en
decentrale debatten over de gelijkheidsproblematiek in het onderwijs, de zorg, inkomen en veiligheid. Aan elke tafel deskundigen met tegenovergestelde posities. Luister, loop rond, schuif aan en
discussieer mee.
Met o.a. Sietske Waslander en Frank Zopﬁ (onderwijs), Karien Stronks, Iris van Bennekom en
Wim van der Meeren (zorg), Lodewijk de Waal en
Olaf Sleijpen (inkomen) en Vic Veldheer (veiligheid). Voorzitter is Michiel Zonneveld.

16.30-17.15 uur
TWEE KORTE COLLEGES

1. Amartya Sen en John Rawls
Bespreking van het werk van twee grote ﬁlosofen
van het gelijkheidsdenken. Door Ingrid Robeyns
(RU).
2. Eigen verantwoordelijkheid
Is succes en falen ieders ‘eigen verantwoordelijkheid’? Door Pieter Pekelharing (UvA).

17.30-18.30 uur / Zoektocht
HET GROTE VERSCHIL

van Kranen in een verbale battle over vooroordelen, religie, identiteit en seksualiteit. Een Zinaproductie.

20.15-22.00 uur / Talkshow
DE GROTE SHOW VAN DE
MACHT

Bij wie in Nederland ligt de macht? Bij de politiek,
de media of bij het grote geld? Is die macht afgelopen decennia verplaatst, verspreid, gelijker/ongelijker verdeeld? Met o.a. Frank de Grave (oudminister), Ab Engelsman (directeur beleggingen
ASN) en Carel Kuyl (hoofdredacteur NOVA).
Voorzitter is Jan Hoek (Spunk). Literaire introductie door Oscar van den Boogaard.

VIP-PARTY

Tijd en plaats nog niet bekend

23.30-04.00 uur / Dansen
HET GROTE FEEST VAN DE
(ON)GELIJKHEID

Paradiso presenteert samen met De Balie: Het
grote dansfeest van de (on)gelijkheid! Hoogste
tijd om gelijkheid en verschillen te vieren! Met
DJ’s MPS Pilot & Alec Smart en VJ Zanne en
diverse acts, ondermeer B. Biloe.

ZONDAG 12
vanaf 13.00 uur, doorlopend
VERGELIJKEND WAARDENONDERZOEK zie kader,
VIDEO: TWINS en ECONOMIC
PRIMATE zie zaterdag
13.30-14.45 uur / Debat
HET GROTE ONGELIJK: DE INTERNATIONALE VERDELING

Bram van Ojik, tot voor kort ambassadeur
in Benin, vertelt over zijn ervaringen en de
(on)mogelijkheid en (on)wenselijkheid van ontwikkelingssamenwerking. Is nationale soevereiniteit een obstakel voor armoedebestrijding?
Daarna debat. Met Eddy Boutmans (oud-staatssecretaris Ontwikkelingssamenwerking in België)
en Toon Vandevelde (KU Leuven). Voorzitter is
Michiel Zonneveld.

15.00-16.15 uur / Lezing
PATRICK DIAMOND

Gelijkheid en ongelijkheid veronderstellen ‘vergelijken’. Maar waarom vergelijken mensen zich met
elkaar? En hoe doen ze dat en doen ze dat in andere culturen minder? En vergelijken dieren ook?
Een bioloog (Liesbeth Sterck), een antropoloog
(Ton Robben) en een psycholoog (Hinke Groothof) belichten vanuit hun vakgebied het fenomeen
vergelijken. Voorzitter is Sandra Rottenberg.

De Britse socioloog en politicoloog Patrick Diamond is directeur van de invloedrijke internationale denktank Policy-Network en was jarenlang
politiek adviseur van Tony Blair. In zijn boek ‘New
Egalitarianism’ (met co-auteur Anthony Giddens)
wijst hij op de gevaren van ongelijkheid, gevolg
van met name globalisering, en pleit voor een
nieuwe invulling van een oud ideaal. (Voertaal
Engels)

18.30-19.30 uur / Eten
HET GROTE DINER VAN DE
GELIJKHEID

16.30-18.00 uur / Slotdebat
DE GROTE POLITIEK OVER
HET GROTE GELIJK

Wordt het eenheidsworst of verscheidenheid?
Diner met entre acts en toetje.

19.40-20.00 uur / Theater
KOFFIE VERKEERD:
THE BATTLE
Vechten over verschillen. Raja Felgata en Lutein

Nederland is een paradijs van gelijkheid in een
wereld van ongelijkheid – kan dat zo blijven?
Onderwijs, zorg, veiligheid, inkomen, hoe denken
de drie grote partijen over (on)gelijke kansen en
uitkomsten? Wat is de grens tussen solidariteit
en eigen verantwoordelijkheid?
Een debat, tien dagen voor de verkiezingen, met
Jet Bussemaker (PvdA), Kathleen Ferrier (CDA)

en Brigitte van der Burg (VVD). Voorzitter is
Bahram Sadeghi.

19.30-21.00 uur / Documentaire
DE CIRKEL VAN ARMOEDE

Première van de tweedelige documentaire De
Cirkel van Armoede van Joost Seelen. In deze documentaires krijgt de armoede in Nederland een
menselijk gezicht. Op 4 en 11 december worden
de documentaires uitgezonden door de NCRV.

20.00 uur / Film
TEKNOLUST
Zie vrijdag

VERGELIJKEND WAARDENONDERZOEK

Hoe gelijk bent u? Voortschrijdende resultaten
van het onderzoek naar het begrip gelijkheid
door studenten van het Sandberg Instituut,
afdeling Design, in samenwerking met Martijn Engelbregt, het hele weekend te zien en
te ervaren in en rondom De Balie, met onder
voorbehoud onder meer:

Spreek-je-uit! (Wibke Pausch), Uw Algemeen Belang (Hendrik-Jan Grievink), Burgerschapsuitwisseling (Ricardo Portilho),
(H)eerlijke Chocolade (Coralie Vogelaar),
NEEM PLAATS (Ogül Oz), Waar is de
Koningin? (Marco Ugolini, Florian Conradi, Georg Molterer), Het gelijkheidsspel
(Lauren Alexander), Op een rij (Debbie
Mollenhagen), Bent u mooi of lelijk? (Geneviève Kooijman), De profeet (Ruben van
Leer), Mijn gelijk (Jessy Rietdijk), ZT (Isabel Lucena), Londsdale (CABK Zwolle).

KAARTVERKOOP EN RESERVEREN
Openingstijden kassa: op werkdagen van
17.00 uur t/m 21.00 uur.
In het weekend vanaf anderhalf uur
voor aanvang.
Telefonisch reserveren, 020 55 35 100
(tijdens openingstijden kassa).
Kaarten zijn ook te koop en te reserveren
via de website. Prijs voor debatten, ﬁlm en
theater: 3 euro, prijs voor diner: 12,50 euro en
prijs feest: 10 euro. Bij inlevering van 4 gebruikte
toegangskaarten krijg je een uniek gelijkheidsshirt cadeau (zolang de voorraad strekt). Het
gelijkheidsshirt is ook te koop voor 8 euro.
DE BALIE-KEUKEN
Je buik vol van debat, maar nog steeds trek? Kom
eten in De Balie!
Je kan overdag bij ons terecht voor lunch en ’s
avonds om uitgebreid te tafelen, maar ook voor
een snel diner in café of foyer.

De Balie
zie www.gelijk.org

