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 Programma Nexus-conferentie

Zaterdag 12 november 2016
Nationale Opera & Ballet, Amsterdam

 9.40 uur Welkom Rob Riemen

 9.45 uur  Openingslezing Ágnes Heller

10.40 uur  Pauze

11.00 uur i. wat is het defect van de beschaving?
    Rondetafelgesprek met Ágnes Heller, Avishai Margalit,  

    Douglas Mwonzora, Elif Shafak, Miroslav Volf en Leif Wenar  
    o.l.v. Rob Riemen

12.45 uur  Lunch, aangeboden door het Nexus Instituut

13.30 uur  Muzikaal intermezzo Aeham Ahmad

14.15 uur   i i. wat zal de wereld redden?
   Rondetafelgesprek met Farida El Allagi, Sidney Blumenthal,  

Mabel van Oranje, Steven Pinker, Simon Schama, bisschop Marcelo 
Sánchez Sorondo en Adam Zagajewski o.l.v. Rob Riemen

16.00 uur  Signeersessie met Ágnes Heller en de andere schrijvers in het 
gezelschap. De signeersessie vindt plaats bij de boekenstand van 
Athenaeum Boekhandel, waar tevens een uitgebreide selectie 
boeken rond het thema van de conferentie wordt aangeboden.

De voertaal van de conferentie is Engels.

Voor het bijwonen van de Nexus-conferentie dient u vooraf een entreebewijs te 
bestellen. U kunt dat doen via www.nexus-instituut.nl of met de aanmeldkaart.

Wijzigingen in het programma voorbehouden. Kijk voor actuele informatie over  
de conferentie en de sprekers op www.nexus-instituut.nl.
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Nexus-conferentie 2016

What Will Save the World?

Aan het eind van het magistrale epos De Thibaults van Roger Martin du Gard 
werpt één van de broers, Antoine Thibault, een blik op de toekomst. De 
roman, die Tolstojs Oorlog en Vrede evenaart, beschrijft de sociale, politieke 
en morele ontwikkelingen in de belle époque, die met het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog ten einde kwam. Het is 1918, Antoine is doodziek ten 
gevolge van een gasaanval. Hij ontmoet zijn oude leermeester dokter Philip 
en samen bespreken zij de gevolgen van de oorlog. Antoine vertelt: ‘Een 
jonge medewerker van mij, ook gewond geraakt, stuurt mij tal van brieven 
waarin hij het bankroet van de moderne wereld aankondigt, de ineenstorting 
van het kapitalisme! Hij denkt ook dat de oorlog zal voortduren tot Europa 
uitgeput is. Maar hij voorspelt — als alles verdwenen is, met de grond gelijk 
gemaakt — de komst van een nieuwe wereld. Hij ziet op de ruïnes van onze 
beschaving een soort wereldconfederatie ontstaan, de organisatie van een 
groot, collectief leven op de planeet, op volkomen nieuwe basis…’

Zijn oude leermeester ziet echter een geheel andere toekomst: ‘Ik laat deze 
Messiaanse visioenen over aan uw vriend… De toekomst die ik voorzie is 
nabijer; en heel anders. Ik denk dat de staten niet bereid zijn om de absolute 
macht op te geven die de oorlog hun heeft verleend. Daarom vrees ik dat de 
tijd van democratische vrijheden voorlopig voorbij is. Wat voor de mensen 
van mijn generatie nogal verwarrend is, moet ik toegeven. We hebben rotsvast 
geloofd dat die vrijheden voorgoed verworven waren; dat ze nooit meer ter 
discussie gesteld konden worden. […] We dachten dat de mensheid volwassen 
was geworden, en op weg naar een tijd waarin wijsheid, gematigdheid en 
tolerantie eindelijk zouden zegevieren in de wereld… Waarin intelligentie en 
rede eindelijk de evolutie van de menselijke samenleving zouden bepalen… 
Wie weet of we niet in de ogen van de toekomstige geschiedschrijvers naïe-
velingen, domkoppen zullen lijken, die zich aandoenlijke illusies maakten 
over de mens en zijn vermogen tot civilisatie. Misschien sloten we onze 
ogen voor bepaalde essentiële, menselijke eigenschappen? Misschien is 
bijvoorbeeld de vernietigingsdrang, de regelmatige behoefte stuk te slaan 
wat we moeizaam hebben opgebouwd, een van de essentiële wetten die de 
constructieve mogelijkheden van onze natuur beperken?’
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Twintig jaar later, 1938. De pessimistische verwachting van de oude arts blijkt 
te zijn uitgekomen. Europa is het tijdperk van de democratische vrijheden 
voorbij. De oude wereld is gehuld in het totalitaire kleed van fascisme, 
nazisme en stalinisme. In de Nieuwe Wereld, Chicago om precies te zijn, is 
het de Italiaanse intellectueel Giuseppe Borgese die beseft dat kwade machten 
nooit alleen met wapens overwonnen kunnen worden. Hij is er ook van 
overtuigd dat een nieuwe oorlog onvermijdelijk is, en dat de intelligentsia 
daar medeplichtig aan is.

In Italië was hij één van de verzetsleiders tegen het fascisme; maar het 
was een vrij eenzame strijd. Op de universiteiten koos ruim negentig procent 
van de academici ervoor loyaal te zijn aan Mussolini. Niet alleen uit lafheid, 
maar ook omdat ze meer vertrouwen hadden in de fascistische dan de demo-
cratische wereldorde. Teleurgesteld emigreert Borgese in 1931 naar Amerika. 

Hier hervat hij in 1938 de strijd tegen de demonische krachten en voor 
een nieuwe wereldorde die de waardigheid en vrijheid van elk individu zal 
waarborgen. Hij werkt aan een manifest waarin hij intellectuelen oproept 
hun verantwoordelijkheid te nemen; de toekomst van de wereld mag niet 
overgelaten worden aan de blinde krachten van de natuur en de geschiedenis. 
Bovendien is het de taak van intellectuelen om de grote sociale, morele en 
politieke vragen te doordenken en de politieke elite de ideeën en kennis 
te verschaffen waarmee zij kunnen werken aan de totstandkoming van die 
nieuwe wereldorde. Om dit te realiseren brengt hij verschillende leidende 
intellectuelen bijeen voor een ‘Committee on Europe’. Zowel prominente 
Europese ballingen als hun belangrijkste Amerikaanse geestverwanten 
worden hierbij betrokken, waaronder Thomas Mann, Hermann Broch, 
Lewis Mumford, Christian Gauss en Reinhold Niebuhr. 

Na een aantal bijeenkomsten publiceren zij in maart 1940 The City of 
Man. A Declaration on World Democracy. In nog geen honderd pagina’s wordt 
door hen uiteengezet wat er na de oorlog (!) moet gebeuren om een echte, 
blijvende, nieuwe humanistische wereldorde te vestigen. Er moet een wereld-
democratie komen, gebaseerd op een christelijk geïnspireerd humanisme. De 
pax Americana moet evolueren tot een pax Humana, waarin het gif van het 
nationalisme plaats maakt voor een universele democratie met een bijbeho-
rend universeel parlement en een gekozen ‘president van de mensheid’. Zij 
voorzien een sociaaldemocratie die niet alleen de individuele vrijheid maar 
ook sociale rechtvaardigheid garandeert en maatschappelijke solidariteit 
cultiveert. Alleen dan wordt de eenheid van de mensheid beschermd tegen 
al die krachten die de mensheid willen verdelen in ras, klasse, of slaven en 
meesters; krachten die het voortbestaan van een humane wereld bedreigen. 

De opstellers van The City of Man. A Declaration on World Democracy waren 
geen naïeve idealisten. Integendeel. Zij allen, de Europese ballingen in het 
bijzonder, hadden meer dan voldoende levenservaring om zich bewust te zijn 
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van de macht van het kwaad en de grenzen van het menselijke kunnen. Des 
te opmerkelijker is het feit dat zij enkele maanden na het uitbreken van een 
tweede wereldoorlog een Declaration publiceren waaruit een groot vertrouwen 
spreekt in een overwinning van het goede op het kwade. In de decennia die 
daarop volgden, bleek hun vertrouwen gerechtvaardigd. De democratische 
krachten overwinnen het totalitarisme; de Verenigde Naties en andere inter-
nationale organisaties worden opgericht om op vreedzame wijze conflicten 
te beslechten; de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt 
wereldwijd onderschreven; de internationale armoede vermindert door 
globalisering; wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen bieden 
de mensheid meer en meer meesterschap over haar eigen lot; het einde van 
de geschiedenis kan worden afgekondigd. De negentiende-eeuwse droom 
waar dokter Philip over sprak, lijkt toch in vervulling te gaan: ‘De mensheid 
is volwassen geworden en op weg naar een tijd waarin wijsheid, gematigdheid 
en tolerantie uiteindelijk zullen zegevieren in de wereld… intelligentie en 
rede zullen de evolutie van de mensheid bepalen.’

i. e e r st e  rondeta f e lge spr ek Wat is het defect van de beschaving? 

Dertig jaar later, de wereld anno nu. Is die droom van een humane wereld 
dan toch een illusie? Want wat zijn de berichten uit de wereld? Extremisme, 
fanatisme en barbarij zijn alom manifest. Meer en meer autoritaire regimes 
ontstaan en het fascisme keert terug in de westerse en Arabische wereld, 
politieke en academische ontkenningen ten spijt. De begrippen democratie 
en vrijheid worden maar al te vaak misbruikt, en verliezen daardoor hun 
betekenis. De cohesie in de samenleving en de solidariteit tussen volkeren 
verdwijnt en sociale ongelijkheid en xenofobie nemen toe. Er zijn machtselites 
zonder enige moraal, die politiek onaanraakbaar zijn. De pax Americana is 
niet geëvolueerd tot een pax Humana. 

In plaats daarvan kennen we een hernieuwde strijd om de wereldheer-
schappij. De wereld zoals wij die kennen wordt afgebroken en vervuild, de 
vernietiging van de aarde gaat alsmaar door. Techniek blijkt naast een zegen 
ook een monster van Frankenstein te zijn. Internationale instituties en orga-
nisaties verliezen gezag en daadkracht, en alom vermindert het vertrouwen 
in een democratische wereldorde. Geestelijke waarden en deugden lijken 
te verdwijnen in een oceaan van angsten, onzekerheden en begeerten. De 
taal van de muzen, de wereld van het boek, de liefde voor de wijsheid zijn 
fenomenen die horen bij een tijdperk dat definitief voorbij lijkt: het tijdperk 
van een door burgers gecultiveerd humanisme. Ondertussen zijn er miljoenen 
mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en armoede, die nergens welkom 
zijn… Wat zullen hiervan de gevolgen zijn? Als de toestand zo ernstig is als de 
berichten uit de wereld doen vermoeden, moet vervolgens de vraag worden 
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gesteld wat nu eigenlijk het defect in onze beschaving is. Want waarom gaat 
het, blijkbaar, steeds weer mis? Waarom slagen we er niet in om de lessen 
van de geschiedenis te leren en het visioen van ‘the city of man’ te realiseren? 
Vanwaar de mist van angst die ons lijkt te omhullen?

De Hongaarse literatuurcriticus en marxist György Lukács formuleerde 
ooit de befaamde klacht dat intellectuelen te veel de neiging hebben zich 
op te sluiten in ‘Grand Hotel Afgrond’, en zich aldaar liever beklagen over 
de wereld dan daadwerkelijk iets te doen. Een soortgelijk gevoel vertolken 
Giuseppe Borgese en de zijnen als zij in hun manifest intellectuelen oproepen 
niet langer hun tijd te besteden aan academische abstracties en haarkloverijen, 
maar hun denkkracht te benutten voor het werpen van een intellectueel licht 
op de wereldse duisternis; om ons te laten inzien wat er mis gaat en wat er 
gedaan moet worden om de humane wereld die onze vrijheid en waardigheid 
waarborgt, te redden. En er is alle reden om aan dat appel opnieuw gehoor  
te geven!

De bovengenoemde vragen zijn niet nieuw en aan reeds gegeven antwoorden 
ontbreekt het niet. Die zijn echter niet alleen divers, maar vaak ook tegen-
strijdig. Het defect in onze beschaving zou komen door: Satan (de gnostici), 
de erfzonde (Paulus en Augustinus), menselijke begeerten (Spinoza), een 
gebrek aan zelfstandig denken (Kant), religie (Voltaire en Feuerbach), de 
rede (Rousseau), een crisis in de rede (Husserl, Horkheimer en Pirsig); de 
dood van God (Nietzsche); het kapitalisme (Marx); de pathologie van de 
beschaving (Freud); het verval van waarden (Hermann Broch); de democratie 
(Georges Sorel); de massamens (Ortega y Gasset); de teloorgang van het 
Europees humanisme (Thomas Mann)… Om slechts een paar filosofische 
visies te noemen die allemaal claimen de oorzaken van het defect in onze 
beschaving te kennen. 

Daarnaast zijn er uiteraard ook de niet minder belangrijke sociologische 
en pragmatische analyses die de crisisverschijnselen in onze maatschappij 
willen duiden. Vaak wordt dan gewezen op: het gecultiveerde egoïsme van het 
neoliberalisme; de economische crisis en de sociale ongelijkheid; het verraad 
der elites en verandering van machtsstructuren; de verwetenschappelijking 
en technologisering; het materialisme en decadentie; religieus fanatisme; 
ressentiment en verleidingen van de totalitaire politiek; de gecultiveerde 
betekenisloosheid door massamedia en de amusementsindustrie; een gebrek 
aan solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid in een geïndividualiseerde 
samenleving…

Welke van deze antwoorden kunnen het beste de huidige toestand en 
ontwikkelingen in de wereld duiden? Pas als we dat weten, kunnen we pogen 
een antwoord te geven op de belangrijkste vraag…
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i i. tw eede rondeta f e lge spr ek Wat zal de wereld redden?

Wat zal de wereld redden, en kan het goede het kwade overwinnen? Het 
zijn vragen die zo oud zijn als de mensheid, en mythologieën, religies en 
klassieke filosofieën trachten er een antwoord op te geven aan de hand van 
vertellingen over halfgoden, goden en God; goede werken, geloof en genade; 
incarnatie en reïncarnatie; profeten en de Verlosser; de idee van het mens-zijn 
en het bestaan van het Goede, Schone en Ware; de macht van de rede… De 
wereld wordt gered door God of het Goede!

Maar ook de kunst en de schoonheid zouden de wereld kunnen redden. 
Dat althans dacht Dostojewski, en ook Albert Camus omhelst dit idee als 
hij in zijn De mens in opstand schrijft: ‘Door de schoonheid te handhaven 
bereiden we die dag van wedergeboorte voor, waarop de beschaving, ver van 
de formele principes en sleets geworden waarden van de geschiedenis, in het 
middelpunt van haar gedachten de levende deugd zal plaatsen die de basis 
vormt voor de gemeenschappelijke waardigheid van de wereld en de mens, 
en die wij nu moeten definiëren tegenover een wereld die hem beledigt.’ 
Ook Schopenhauer en Wagner waren er diep van overtuigd dat alleen de 
Kunst en de Kunstenaar kunnen verlossen. Pas toen Nietzsche niet meer in 
Wagner kon geloven, wist hij dat er helemaal geen verlossing of redding van 
de wereld mogelijk is en dat Schopenhauer gelijk had toen hij stelde dat het 
beter is om helemaal niet geboren te worden.

Alternatieve visies te over. De rede heeft ook altijd aanspraak gemaakt 
op de titel ‘redder van de wereld’ — dat was in ieder geval de overtuiging 
van de Verlichtingsdenkers. Van meer recente datum is het geloof in de 
verlossende kwaliteiten van wetenschap en techniek. Zeker zo optimistisch 
en energiek zijn de idealisten die strijden voor het behoud van de aarde; die 
armoede, ongelijkheid en ziektes bevechten; die de rechten van ieder individu 
verdedigen, of allereerst juist het onderwijs voor iedereen willen verbeteren.

Dan zijn er verder nog de realisten, die meer fiducie hebben in de pragma-
tische aanpak van diplomatie; nucleaire ontwapening; Amerika als de enige 
supermacht of juist een internationaal machtsevenwicht; het versterken van 
de internationale instituties; wetenschappelijke en technologische ontwik-
kelingen; economische groei en vergroting van de welvaart. Maar altijd 
zijn er dan weer de moralisten, die van mening zijn dat een utilitaristische 
en pragmatische benadering van de wereldproblemen nooit voldoende kan 
zijn als niet éérst de vraag naar morele waarden en het fundament van die 
morele waarden wordt gesteld, en dat zonder de cultivering van geestelijke 
waarden geen amor mundi, liefde voor de wereld, mogelijk is.
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Wellicht moeten we de wijze raad van de Roemeens-Franse toneelschrijver 
Eugène Ionesco ter harte nemen, zoals uitgesproken op de Salzburger 
Festspiele, dat die mogelijke redding van de wereld er alleen kan zijn als eerst 
ieder voor zich de vraag beantwoordt: waartoe ben ik op aarde?

Rob Riemen
Oprichter-directeur Nexus Instituut
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Sprekers

aeha m ah m ad  (Syrië) is een Palestijns-Syrische pianist 
die geboren werd en opgroeide in vluchtelingenkamp 
Jarmoek, net buiten Damascus. In 2015 werd hij wereld-
beroemd als ‘pianist in het puin’ door zijn publieke 
piano-uitvoeringen tijdens de burgeroorlog in Syrië. Die 
iconische foto siert de voorkant van deze brochure. Nadat 
i s-strijders het vluchtelingenkamp innamen en zijn piano vernietigden, 
vluchtte hij naar Duitsland — een reis die door de bbc in beeld werd 
gebracht. In 2015 ontving hij de eerste Beethovenprijs voor mensenrechten, 
vrede en integratie.

fa r i da  e l  a l lag i  (Libië) is een activiste pur sang. 
Vanaf het begin van de jaren zeventig tot de Arabische 
Lente verzette ze zich fel tegen het dictatoriale regime van 
generaal Kadaffi. Na een aanslag op haar leven zag zij zich 
gedwongen haar land te verlaten. In 1981 promoveerde ze 
in de Verenigde Staten aan de Colorado State University 
in de sociologie. El Allagi’s humanitaire levenswerk is geheel gewijd aan de 
strijd voor de rechten van elk individu, die van de vrouw in het bijzonder, 
in de Arabische wereld. Ze adviseerde talloze commissies van de Verenigde 
Naties op het gebied van vrouwenemancipatie en kinderrechten. Nadat het 
Kadaffi-regime verdreven was, werd El Allagi gevraagd als afgezant van de 
Libische missie bij de Europese Unie. Uit onvrede met zowel het functio-
neren van de eu als haar eigen regering heeft ze begin dit jaar die functie 
neergelegd. Wel is ze nog voorzitter van het Libische Forum for Civil Society.
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s i dn ey blum enth a l  (Verenigde Staten) is een van 
de weinige mensen die het mobiele nummer van Hillary 
Clinton zullen hebben als zij tot ‘Madam President’ zal 
zijn verkozen, vier dagen voor de Nexus-conferentie. Al 
tijdens het presidentschap van Bill Clinton in de jaren 
negentig was hij een van de belangrijkste raadsmannen in 

het Witte Huis. Blumenthal studeerde sociologie aan Brandeis University 
in de Verenigde Staten en was journalist voor onder andere The Washington 
Post en The New Republic. Blumenthal is tevens historicus en heeft een aantal 
belangrijke boeken op zijn naam staan, zoals The Clinton Wars (2003), How 
Bush Rules: Chronicles of a Radical Regime (2006) en The Strange Death of 
Republican America (2008). Begin dit jaar verscheen het eerste deel van zijn 
vierdelige, alom bejubelde Abraham Lincoln-biografie A Self-made Man.

agne s  h e lle r (Hongarije) is een van de weinige echte 
filosofen die Europa nog rijk is. Met haar 87 jaren perso-
nifieert zij een groot deel van de Europese geschiedenis. 
Als Jodin ontsnapte zij in Boedapest aan deportatie en 
de Holocaust. Na de oorlog promoveerde ze bij György 
Lukács, en onder zijn invloed ontwikkelde ze zich tot 

een kritisch marxist, met overtuigingen die haar regelmatig in conflict 
brachten met de heersende Communistische Partij. Nadat deze partij haar 
in ballingschap dwong, woonde Heller achtereenvolgens in Australië en de 
Verenigde Staten. In New York volgde ze Hannah Arendt op als hoogleraar 
politieke filosofie aan de New School for Social Research. Nu woont ze weer 
in Boedapest, waar het regime van Viktor Orbán haar behandelt als een 
lastige dissident die zoveel mogelijk de mond moet worden gesnoerd — iets 
wat Heller niet laat gebeuren. Heller schreef tal van boeken over ethiek, 
existentialisme en de geschiedenis van de filosofie. Recente publicaties van 
haar hand zijn onder andere The Time is Out of Joint (2002), een filosofische 
reflectie op het werk van Shakespeare, en The Immortal Comedy (2005).
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av i sh a i m a rga l i t  (Israël) is filosoof, beroemd om 
zijn scherpzinnige analyses van sociale en ethische vraag-
stukken, waarbij hij vaak historische voorbeelden als 
uitgangspunt gebruikt. Zijn werk richt zich op funda-
mentele sociale fenomenen zoals de menselijke waardig-
heid, het geheugen als betekenisgevende kracht en morele 
verantwoordelijkheid. Margalit heeft verschillende invloedrijke werken 
geschreven, waaronder De fatsoenlijke samenleving (2001) en Compromissen 
en rotte compromissen (2009). Hij ontving diverse ereprijzen, waaronder de 
Spinozalens (2002) voor zijn bijdrage aan het normatieve maatschappelijke 
debat, de Israëlische Prijs voor de Filosofie (2010) en de Dr. Leopold-Lucas-
Preis (2011). In 1978 was hij een van de oprichters van de beweging Peace 
Now. In 2004 verzorgde hij de Nexus-lezing met de titel Occidentalism. 

d oug l a s m won zor a  (Zimbabwe) is een van de 
belangrijkste politieke tegenstanders van president Robert 
Mugabe, en wanneer die dictator van het politieke toneel 
verdwijnt is de kans groot dat de 48-jarige Mwonzora hem 
zal opvolgen. Na zijn rechtenstudie aan de University of 
Zimbabwe voegde hij zich in 1989 bij de Zimbabwaanse 
Eenheidsbeweging, die zich verzet tegen de autoritaire partij van Mugabe 
en al snel uitgroeide tot de grootste oppositiepartij van het land. Zijn 
eerste poging om namens de oppositie een grondwet te schrijven voor 
Zimbabwe kwam Mwonzora begin jaren negentig op een gevangenisstraf 
te staan. In de daaropvolgende jaren werd hij nog maar liefst drieëndertig 
keer in de gevangenis gezet. Dit dictatoriale schrikbewind weerhield hem 
er niet van om zich in te blijven zetten voor verandering in Zimbabwe. 
In 2008 onderhandelde hij namens zijn partij opnieuw over een humanere 
grondwet voor Zimbabwe, die ditmaal wel werd geratificeerd. De bbc 
en de v pro zonden dit jaar de prachtige documentaire Democrats uit over 
Mwonzora’s heroïsche strijd.
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m a be l van or anj e (Nederland) zet zich al haar hele 
leven in voor vrijheid, rechtvaardigheid en een betere 
wereldwijde verdeling van de welvaart. Ze werkte bij 
verschillende internationale vredes- en mensenrechten-
organisaties. Zo was ze onder meer oprichter en directeur 
van de stichting European Action Council for Peace in 

the Balkans, en van 2008 tot 2012 was ze de eerste directeur van The Elders, 
de club van wijzen opgericht door Nelson Mandela, met onder anderen 
Desmond Tutu, Kofi Annan en Aung San Suu Kyi. Mabel van Oranje is 
initiatiefnemer en voorzitter van Girls Not Brides, een organisatie die zich 
inzet voor de afschaffing van het kinderhuwelijk. Daarnaast is zij mede- 
oprichter en voorzitter van de European Council on Foreign Relations 
en heeft ze zitting in de adviesraad van onder meer Crisis Action, Global 
Witness, het Malala Fund en de Open Society Foundations. 

s t e v e n  p i n k e r  (Canada) is taalkundige, cognitie-
wetenschapper en een van de krachtigste stemmen in 
het hedendaagse technologiedebat, waarin hij vooral de 
verdiensten van wetenschap en technologie benadrukt. 
Pinker studeerde experimentele psychologie aan McGill en 
later aan m it en Harvard, waar hij momenteel hoogleraar 

psychologie is. Van zijn hand verschenen onder andere Hoe de menselijke geest 
werkt (2003), Het taalinstinct (2008), De stof van het denken (2009) en Ons betere 
ik (2013). Pinker publiceerde in onder meer The Atlantic en The New York 
Times, en voerde een beroemd debat met Leon Wieseltier over de status 
van de wetenschappen in The New Republic. Time, Prospect en Foreign Policy 
schaarden hem onder de 100 meest invloedrijke intellectuelen van dit moment. 
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marcelo sanchez sorondo (Argentinië) is bisschop, 
filosoof en vertrouweling van paus Franciscus. Sorondo 
is een expert op het gebied van Aristoteles en Hegel, 
en was docent en decaan aan de filosofiefaculteit van 
de Pauselijke Lateraanse Universiteit in Rome. In het 
Vaticaan is hij de voorzitter van de Pauselijk Academie 
van Sociale Wetenschappen. In die hoedanigheid neemt hij het voortouw 
in de door de huidige paus uitgeroepen strijd tegen klimaatverandering 
en tegen hedendaagse slavernij. Sorondo organiseert daartoe onder andere 
conferenties met wetenschappers en politici van naam en faam, zoals Bernie 
Sanders, Jeffrey Sachs en Joseph Stiglitz. Ook publiceerde hij talrijke arti-
kelen in wetenschappelijke en religieuze tijdschriften over globalisering, 
terrorisme, rechtvaardigheid en wetenschapsfilosofie. Sorondo ontving 
diverse onderscheidingen, waaronder een benoeming in het Franse Légion 
d’Honneur in 2000.

s i m o n s c h a m a  (Verenigd Koninkrijk) is hoog- 
leraar geschiedenis en kunstgeschiedenis aan Columbia 
University in New York. Hij doceerde voorheen aan 
Harvard en Oxford, en werd bij een groot publiek 
beroemd als publiekshistoricus door zijn rol als schrijver 
en presentator voor bbc-programma’s als A History of 
Britain (2000) en The Story of the Jews (2013). Schama is niet alleen een 
geboren verteller, maar tevens een voortreffelijk schrijver. Zijn boeken 
over de Nederlandse Republiek, waaronder Overvloed en Onbehagen (1988) 
en Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden (1989), zijn 
alom geprezen om hun stijl en eruditie. In 2014 verzorgde Schama de 
Nexus-lezing, getiteld History Lessons.
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e l i f sh a fa k  (Turkije) is schrijfster en wereldburger. Ze 
studeerde genderstudies aan de Technische Universiteit 
van het Midden-Oosten in Ankara en promoveerde daar 
ook in de politicologie. Als dochter van een alleenstaande 
diplomate woonde zij gedurende haar jeugd onder andere 
in Frankrijk, Spanje en Jordanië. Reizen en multicultura-

lisme zijn terugkerende thema’s in haar romans, waarin zij verhalen vertelt 
over vrouwen, migranten en minderheden. Haar boeken, waaronder De 
bastaard van Istanbul (2007) en Liefde kent veertig regels (2011), zijn in meer 
dan veertig talen vertaald. Behalve een begaafd schrijfster is Shafak ook een 
invloedrijk politiek commentator en een inspirerend publiek spreekster. Zij  
schreef onder meer voor The Financial Times, The Guardian, The New York Times  
en La Repubblica. Shafak is medeoprichter van de European Council on Foreign  
Relations, en in 2010 werd zij benoemd tot Chevalier de l’Ordre des Arts et  
des Lettres.

m i roslav vol f  (Kroatië) is een publiek intellectueel 
en een van de meest prominente protestantse theologen 
van dit moment. Hij studeerde onder andere theologie in 
Duitsland, waar hij een van de belangrijkste leerlingen 
werd van de befaamde theoloog Jürgen Moltmann. Volf 
is nu hoogleraar theologie aan de Yale Divinity School. In 

zijn werk hecht hij groot belang aan de rol van de theologie in het publieke 
leven, hetgeen ook tot uiting komt in zijn politieke en maatschappelijke 
betrokkenheid. Volf was adviseur voor het Witte Huis op het gebied van 
geloofsorganisaties en becommentarieert culturele en theologische onder-
werpen voor omroepen als cnn  en Al Jazeera. Zijn boeken, waaronder het 
invloedrijke Exclusion and Embrace (1996) over identiteit, uitsluiting en 
verzoening, zijn in vele talen vertaald. Recente werken van zijn hand zijn  
Onbelast. Geven en vergeven in een genadeloze cultuur (2009) en Allah. Het antwoord  
van een christen (2012).
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l e i f  w e na r  (Verenigde Staten) is hoogleraar rechts-
filosofie aan King’s College London. Wenar studeerde 
filosofie aan Stanford en was onderzoeksassistent bij Karl 
Popper, voordat hij aan Harvard in de leer ging bij John 
Rawls. Hij promoveerde bij Robert Nozick op eigen-
domsrecht en is sindsdien verbonden geweest aan onder 
meer Princeton en Stanford. Wenar publiceerde wetenschappelijke artikelen 
over rechtvaardigheid en internationale politiek. Begin 2016 verscheen zijn 
boek Blood Oil, een vlijmscherpe maatschappijkritiek waarin hij de macht 
blootlegt die schuilgaat achter de wereldwijde afhankelijkheid van olie.

ada m zagaj ewsk i (Polen) is wereldberoemd als een 
ware ‘metafysische dichter’ en essayist. Hij studeerde 
filosofie en psychologie in Polen en verwierf in 1974 
roem met zijn polemische manifest De niet voorgestelde 
wereld, waarin hij de literatuur een gebrek aan engagement 
verweet. Nobelprijswinnaars Czesław Miłosz en Joseph 
Brodsky beschouwden hem al in de jaren tachtig als de belangrijkste Poolse 
dichter van zijn generatie. In 2004 won hij de Neustadt International Prize 
for Literature en in 2016 de prestigieuze Canadese Griffin Poetry Prize. 
In Nederlandse vertaling verschenen Wat zingt, is wat zwijgt (1998, Nexus 
Bibliotheek) en Mystiek voor beginners (2003). Zagajewski doceerde onder 
meer aan de Universiteit van Houston en is sinds 2007 gasthoogleraar aan 
de Universiteit van Chicago, waar hij ook zitting heeft in het Committee on  
Social Thought. Reeds in 1998 verzorgde Zagajewski de Nexus-lezing, 
getiteld The Shabby and the Sublime.



Het Nexus Instituut plaatst zich in de Europese humanistische traditie en stelt 
zich ten doel het Europees humanisme levend te houden door debat te stimu-
leren over tijdloze kwesties en actuele thema’s. Daartoe organiseert het Nexus 
Instituut  onder andere conferenties, symposia, masterclasses en lezingen, en geeft  
het in de Nexus Bibliotheek  waardevolle teksten van internationale denkers 
uit. In het tijdschrift Nexus, dat in boekvorm verschijnt, worden bijzondere  
cultuur filosofische essays van vooraanstaande wetenschappers, filo sofen en 
schrijvers uit binnen- en buitenland gebundeld.

Steun het Nexus Instituut om het Europees humanisme levend te houden.

Lidmaatschap Nexus
Word lid van het Nexus Instituut en ontvang een jaar lang aanzienlijke kortin-
gen op de Nexus-activiteiten, een jaargang van het cultuurfilosofisch tijdschrift 
Nexus en een welkomstgeschenk.

Nexus Connect
Jonger dan 36 jaar? Word dan lid van Nexus Connect! Al voor € 50,00 ben je 
een jaar lang lid en krijg je korting op de activiteiten, toegang tot de exclusieve 
bijeenkomsten die Nexus Connect speciaal voor leden organiseert, en het tijd-
schrift Nexus.

Vrienden van het Nexus Instituut
Mede dankzij de genereuze steun van de Vrienden van het Nexus Instituut 
kunnen wij onze activiteiten voortzetten en uitbreiden. Draagt u de Europees 
humanistische traditie ook een warm hart toe en wilt u als Vriend een bijdrage 
leveren, neem dan contact met ons op. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw 
ondersteuning.

www.nexus-instituut.nl

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