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Op 6 april stemt Nederland in een raadplegend referendum over het associa-
tieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne, een verdrag over handels-
betrekkingen en nauwere samenwerking. De gemoederen zijn verhit. Vanuit 
Brussel volgt de eu met argusogen de stemming in Nederland. Want is de 
ware inzet niet de toekomst van Europa, en dus van de samenwerking tussen 
lidstaten binnen de eu, en de vraag waar Europa voor zou moeten staan?

Tegenstanders van het verdrag met Oekraïne zien het als een poging om 
de macht van de eu via de achterdeur en op ondemocratische wijze te 
vergroten. In hun ogen is de eu een bureaucratisch monster, dat langzaam 
maar zeker de volkssoevereiniteit van de afzonderlijke lidstaten bedreigt 
en tegelijkertijd de rijkere landen financieel uitkleedt. Ze keren de eu de 
rug toe, wijzen elke vorm van machtsoverdracht aan Brussel af en trekken 
zich terug achter duidelijk afgebakende, nationale grenzen. Voorstanders 
wijzen op de noodzaak samen op te trekken met het oog op de veiligheid, 
economische stabiliteit en welvaart van Europese burgers. Zij zien de eu als 
een grote stap voorwaarts, zelfs al moeten deze en haar werking bevraagd 
worden. In hun ogen zouden de doelen die ten grondslag liggen aan de 
Europese samenwerking — vrede, burgerrechten, solidariteit en welvaart 
— voor iedereen toegankelijk moeten zijn. 

Waar liggen de grenzen van Europa eigenlijk, en zijn die grenzen geogra-
fisch, historisch of cultureel bepaald? Moeten we wel of geen uitbreiding 
van de eu wensen, en wat is hierbij de rol van Amerika en Rusland? ‘The 
Battle for Europe’ presenteert een debat tussen eurocritici en eurofielen, 
tussen voor- en tegenstanders van toenadering tot Oekraïne, en biedt zo 
een kans het associatieverdrag en uw stem op 6 april in context te plaatsen. 
Kom naar het Nexus-symposium en discussieer met denkers en politici van 
internationale allure tijdens het publieke vraaggesprek.

Entreekaarten zijn te bestellen op www.nexus-instituut.nl of via de aan-
gehechte aanmeldkaart.



Sprekers
h a r ry va n bom m el   Nederland, 1962
Harry van Bommel is al ruim vijftien jaar lid van de 
Tweede Kamerfractie van de sp. In de Kamer is hij woord- 
voerder Europese en Buitenlandse Zaken. Van Bommel is  
fel gekant tegen de verregaande neoliberale globalisering 
en bevraagt het democratisch gehalte en de effectivi-

teit van de huidige eu. In 2005 voerde hij het neekamp tegen de Europese 
Grondwet aan, en ook nu heeft hij zich uitgesproken tegen het associatiever-
drag met Oekraïne, dat hij als slecht voor alle betrokken partijen beschouwt. 
Eerder was Van Bommel gemeenteraadslid in Amsterdam, beleidsmedewerker 
voor de sp-fractie en docent Nederlands en Engels.  

pavlo kl imk in   Rusland, 1967
Pavlo Klimkin is sinds juni 2014 minister van Buiten-
landse Zaken van Oekraïne, en voert een sterke pro-
Europese politiek. Na een studie wis- en natuurkunde in 
Moskou vestigde hij zich in Oekraïne. Als onderzoeker 
was hij verbonden aan het Nationale Instituut voor de  

Wetenschap, maar in 1993 zei hij de wetenschap vaarwel en begaf zich in 
diplomatieke dienst. Hij werkte jarenlang bij het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, waar hij zich toelegde op de relatie met de eu. Klimkin nam een 
leidende rol in de onderhandeling over het Europese associatieverdrag met 
Oekraïne.

i van krastev   Bulgarije, 1965
Ivan Krastev is politicoloog, voorzitter van het Centrum 
voor Liberale Strategie in Sofia en onderzoeker aan het 
Instituut voor Menswetenschappen in Wenen. Als een 
van de oprichters van de European Council on Foreign 
Relations, een onafhankelijk onderzoekscentrum en 

mediaplatform, zet hij zich in voor het verkrijgen en verspreiden van betrouw-
bare informatie over de Russische en Oost-Europese politiek. Hij is redacteur 
van Europe’s World en Transit — Europäische Revue en auteur van onder meer 
Democracy Disrupted. The Global Politics on Protest (2014) en In Mistrust We Trust. 
Can Democracy Survive When We Don’t Trust Our Leaders? (2013).



john laughland   Verenigd Koninkrijk, 1963
John Laughland neemt als euroscepticus, onderzoeks-
journalist en politiek filosoof geen blad voor de mond. 
Jarenlang schreef hij over mensenrechten en internatio-
nale betrekkingen voor o.a. The Spectator, The Guardian  
en Die Welt, en was hij werkzaam aan verschillende  
Europese universiteiten. In zijn boeken, waaronder A History of Political Trials from 
Charles i to Saddam Hussein (2008) en The Tainted Source. The Undemocratic Origins 
of the European Idea (1997), stelt hij de teloorgang van politieke idealen en het falen 
van internationale gerechtshoven aan de kaak. Laughland is momenteel onder-
zoeksdirecteur van het Institut de la Democratie et de la Coopération in Parijs.

peter pomerantsev   Oekraïne, 1977
Peter Pomerantsev geldt als een van de scherpste waar-
nemers van het nieuwe Rusland. Na een jeugd in Kiev 
en Engeland vertrok hij in 2002 naar Moskou, waar hij 
ruim tien jaar in de televisie- en filmindustrie werkte. 
Zijn baan gaf hem een unieke kijk op zowel de Rus-
sische onderwereld als de rijke (politieke) elite in Moskou. Over het succes van 
de Russische propagandamachine schreef hij Niets is waar en alles is mogelijk (2015). 
Pomerantsev leidt het Beyond Propaganda Programme van het Legatum Institute, 
adviseert de eu over Rusland en publiceert in The London Review of Books, Foreign 
Policy en andere toonaangevende media.

i van vejvoda   Servië, 1949 
Ivan Vejvoda is vicepresident van het German Marshall 
Fund, met een expertise op het gebied van Europese 
integratie en de Balkan, en voormalig adviseur van de 
Servische premiers Zoran Đinđić en Zoran Živković. 
In de jaren negentig liep Vejvoda, een filosoof  en poli-
ticoloog die jarenlang op internationale universiteiten had gewerkt, voorop in de 
democratische beweging in Joegoslavië; hij was actief in de Belgrade Circle of 
Independent Intellectuals, waarin hij prominente intellectuelen verenigde tegen 
het nationalisme dat de Balkan in zijn greep hield. Sinds de Balkanoorlogen zet hij 
zich in voor een democratische en prowesterse oriëntatie van Servië. 



De terugkeer van Europa.  
Haar tranen, daden en dromen

‘Een verzameling vaak zeer erudiete stukken, boordevol 
 behartenswaardige gedachten en formuleringen.’ 
  Marjoleine de Vos, n rc Handelsblad, 19 februari 2016

Wat is Europa in essentie, een zielloos politiek-economisch project of een inspi-
rerend beschavingsideaal dat opnieuw tot leven gewekt moet worden? Deze 
vraag staat centraal in dit prachtige boek, verschenen ter gelegenheid van 25 jaar 
tijdschrift Nexus. De terugkeer van Europa neemt u mee van Victor Hugo’s inspire-
rende rede op het Parijse Vredescongres in 1849 tot in de hedendaagse perskamers 
van Brussel. De reis voert van essays van Robert Musil, Stefan Zweig en Joseph 
Roth, via de redevoeringen van Karl Jaspers, Jean Guéhenno, Stephen Spender en 
Winston Churchill, tot Europa-grondlegger Robert Schuman. Onder meer Rob 
Riemen, Philipp Blom, Timothy Garton Ash, Javier Marías, Caroline de Gruyter 
en Colm Toíbín gaan een kritische dialoog aan met deze klassieke teksten, en 
analyseren hoe Europa er nu voor staat en waar het heen moet.

Gebonden editie | 367 pagina’s | i sbn 978-94-91060-07-6 | € 34,50

De idee Europa — George Steiner
George Steiner is als geen ander thuis in de Europese cultuur, die eeuwen 
omspant en kosmopolitisch is. De idee Europa, een beschavingsideaal dat ooit 
in de koffiehuizen van Europa ontstond, kan ons nog altijd inspireren.

Gebonden editie | uitgave in het Nederlands of Engels | 76 pagina’s | € 15,00

Timeless Values in a Shifting World — Garry Kasparov
Onze open, democratische samenleving wordt bedreigd door oude en nieuwe 
gevaren. De dictatuur van Vladimir Poetin treedt de integriteit van Europa met 
voeten, terwijl terrorisme uit binnen- en buitenland ons voor grote problemen 
stelt. Kasparov houdt een vurig pleidooi voor een terugkeer naar een stevig 
gezamenlijk halt van Europa, ter verdediging van vrijheid en democratie.

Gebonden editie | tweetalige uitgave | 112 pagina’s | € 15,00
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Nexus Instituut — voor culturele fijnproevers 

Het Nexus Instituut biedt een venster op de wereld. Met zijn publicaties en acti-
viteiten stelt het al 25 jaar de grote vragen over leven, mens en wereld centraal. 
Nexus balanceert tussen verwondering en inzicht, brengt schoonheid en daad-
kracht samen en plaatst de dagelijkse actualiteit in context om zo onze plaats in 
de wereld te duiden. 

De Nexus-gemeenschap bestaat uit zo’n 3000 trouwe leden. Als lid krijgt u 
aanzienlijke korting op de activiteiten. Ook ontvangt u het tijdschrift Nexus bij u 
thuis, met betekenisvolle essays van de grote geesten van onze tijd. Word vandaag 
nog lid van Nexus en vind een universiteit voor het leven! U kunt kiezen uit 
verschillende mogelijkheden:

Lidmaatschap
U kunt kiezen uit een één-, twee- of driejarig lidmaatschap. U ontvangt het 
tijdschrift Nexus, korting op de activiteiten en een passend welkomstgeschenk.

Nexus Connect
Jonger dan 36 jaar? Word dan voordelig lid van Nexus Connect! Als Connect-lid 
ontvang je niet alleen het tijdschrift en korting op de Nexus-evenementen, maar 
word je ook uitgenodigd voor Connect-bijeenkomsten, zoals meet & greets 
met de Nexus-sprekers, de leesgroep, wedstrijden en borrels.

Vrienden van het Nexus Instituut
Nexus kan niet zonder zijn Vrienden, die met hun genereuze steun de activiteiten 
van het Instituut mogelijk maken. Vrienden ontvangen het tijdschrift Nexus, 
gratis entreekaarten voor de Nexus-activiteiten en worden regelmatig uitge-
nodigd voor bijzondere ontvangsten en ontmoetingen. Voor meer informatie, 
bezoek onze website of neem contact met ons op. 

Nexus Instituut | Postbus 90153 | 5000 le  Tilburg | 013 - 466 3450 | info@nexus-instituut.nl 
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