
Nexus-lezing 2007

Sonia Gandhi
Living Politics

What India has taught me

Zaterdag 9 juni 2007
13.45 — 16.45 uur

Aula Universiteit van Tilburg
Warandelaan 2 — Tilburg

Concert
Mozart, Pianokwintet, kv 452

door József Auer, Peter Hoeben, Arno van Houtert en 
Hans Wolters onder leiding van Ed Spanjaard

Voor het bijwonen van de lezing is het reserveren van een entreebewijs verplicht. 
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Sonia Gandhi

Sonia Gandhi werd op 9 december 1946 in een dorpje in Noord-Italië geboren 
als dochter van Stefano en Paola Maino. In 1965, tijdens haar verblijf in Cam-
bridge, Engeland, ontmoette ze Rajiv Gandhi, de oudste kleinzoon van 
de eerste minister-president van India, Jawaharlal Nehru. Nehru’s dochter 
Indira, gehuwd met de politicus Feroze Gandhi, had deelgenomen aan 
de Indiase onafhankelijkheidsstrijd en steunde haar vader in zijn politieke 
loopbaan. Ze werd de eerste vrouwelijke minister-president van India, van 
1966 tot 1977 en daarna opnieuw van 1980 tot 1984. 

Na hun huwelijk in 1968 woonden Sonia en Rajiv Gandhi bij Indira Gandhi 
in de ambtswoning van de minister-president in New Delhi, waar hun twee 
kinderen werden geboren, Rahul (1970) en Priyanka (1972). In 1980 kwam 
Rajivs jongere broer Sanjay, die zijn moeder in de politiek terzijde stond, om 
bij een vliegtuigongeluk. Rajiv gaf zijn betrekking als piloot in de burgerlucht-
vaart op om in de plaats van zijn broer actief te worden in de politiek. In 1984, 
op 66-jarige leeftijd, werd Indira Gandhi vermoord door een van haar Sikh-
lijfwachten, uit wraak voor de bestorming door het leger van een heiligdom 
van de Sikhs in Amritsar om daaruit separatisten en terroristen te verdrijven. 
Op 40-jarige leeftijd volgde haar zoon Rajiv haar op als minister-president. 
In 1991 werd Rajiv Gandhi vermoord bij een zelfmoordaanslag, uitgevoerd 
door een lid van de militant separatistische Tamil-beweging uit Sri Lanka. 

Sonia Gandhi bood weerstand aan de druk uit de Congrespartij haar echt-
genoot op te volgen en ging vele jaren de politiek en publieke optredens uit 
de weg. In deze periode schreef ze twee boeken over haar echtgenoot. Na de 
nederlaag van de Congrespartij bij de algemene verkiezingen van 1996, die 
de partij ontredderd en gedemoraliseerd achterliet, aanvaardde Sonia Gandhi 
in 1998 de positie van partijleider. Ze leidde de partij bij de algemene verkie-
zingen van 2004 naar de overwinning en oogstte wereldwijd bewondering 
toen ze de positie van minister-president afwees en in haar plaats de voor-
malige minister van Financiën, dr. Manmohan Singh, voordroeg.

Als president van het Indian National Congress en voorzitter van de regerende 
coalitie, de United Progressive Alliance, fungeert Sonia Gandhi op dit moment 
als een invloedrijke nationale en partijleider. Ze strijdt voor de instandhouding 
van India als een seculiere staat met een democratische regering, als een verdraag-
zame samenleving ‘which combines compassion with competence, equity with 
excellence’. Ze heeft politieke hervormingen in gang gezet voor de bestrijding 
van armoede en sociale discriminatie, met als belangrijkste drijfveer een sterk 
rechtvaardigheidsgevoel en geloof in menselijke waardigheid. In haar politieke 
rol overbrugt Sonia Gandhi etnische, religieuze en culturele scheidslijnen in India 
en streeft ze naar de instandhouding en bevordering van het humanistische en 
pluralistische erfgoed van Mahatma Gandhi en de familie Nehru-Gandhi. 
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Programma Nexus-lezing 2007
Zaterdag 9 juni

13.15 uur Ontvangst met koffie/thee

13.45 uur Zaal open

14.15 uur Welkom door Rob Riemen, oprichter-directeur Nexus Instituut

14.30 uur Nexus-lezing 2007 door Sonia Gandhi

 Aansluitend publiek gesprek o.l.v. Rob Riemen

16.15 uur Mozart, Pianokwintet, kv 452, voor piano en blazers, 

onder leiding van Ed Spanjaard

16.45 uur Receptie

Muziek

Het kwintet in Es grote terts voor hobo, klarinet, fagot, hoorn en piano van 
Wolfgang Amadeus Mozart, kv 452 (1784), wordt gespeeld door pianist en diri-
gent Ed Spanjaard en vier soloblazers van Het Brabants Orkest. Ed Spanjaard 
was na opleidingen in Covent Garden (bij Solti) en Bayreuth (Von Karajan) 
enige tijd rechterhand van Bernard Haitink. Hij richtte in 1982 het Nieuw 
Ensemble op, waaraan hij nog steeds verbonden is. Als operagastdirigent 
maakte hij over de hele wereld furore. Sinds 2001 is Ed Spanjaard chef-dirigent 
van het Limburgs Symfonie Orkest. Hoboïst Hans Wolters is sinds 2006 solo-
hoboïst bij Het Brabants Orkest. Daarnaast speelt hij bij het Combattimento 
Consort Amsterdam en het Nieuw Ensemble. Klarinettist Arno van Houtert 
speelt sinds 1979 in Het Brabants Orkest, de laatste acht jaar als soloklarinet-
tist. Daarnaast is hij lid van het ensemble Hexagon. Fagottist József Auer is 
laureaat van de Frans Liszt Academie van Boedapest. Thans is hij solofagottist 
van Het Brabants Orkest. Peter Hoeben werd in 1985 bij Het Brabants Orkest 
aangesteld als plaatsvervangend eerste hoorn. Sinds 2003 is hij de solohoornist.
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Reserveren voor de Nexus-lezing

De Nexus-lezing 2007 wordt gehouden op zaterdag 9 juni in de aula van de 
Universiteit van Tilburg. De universiteit is goed bereikbaar met de auto en 
met het openbaar vervoer (ns-station Tilburg-West op loopafstand). Bij uw 
entreebewijs ontvangt u een routebeschrijving.

Het reserveren van een entreebewijs is verplicht. U wordt vriendelijk ver-
zocht uw entreebewijs tijdig te reserveren door gebruik te maken van de 
hier ingevoegde aanmeldingskaart. Entreebewijzen zijn verkrijgbaar vanaf 
€ 25,00 per stuk (zie voor overige tarieven de aanmeldingskaart) en worden u 
per post en met een factuur toegestuurd. Heeft u een Nederlandse bank- of 
girorekening, dan wordt het bedrag automatisch door ons geïnd. De aanmel-
dingen worden in volgorde van binnenkomst gehonoreerd: abonnees van het 
tijdschrift Nexus hebben daarbij voorrang. 

Attentie: heeft u zich al bij de ‘Vooraankondiging’ van de Nexus-lezing als 
bezoeker aangemeld en heeft u daarvan inmiddels al een bevestiging van 
ons ontvangen, dan hoeft u zich nu niet nogmaals bij ons aan te melden. Uw 
entreebewijzen worden u tijdig toegestuurd.

U kunt uw aanmelding uitsluitend schriftelijk annuleren. Tot 25 mei is uw 
annulering kosteloos; na die datum wordt u de volledige toegangsprijs in 
rekening gebracht. 

De lezing wordt gehouden in het Engels. De tekst van de Nexus-lezing van 
Sonia Gandhi zal te zijner tijd in vertaling worden uitgebracht in onze reeks 
Nexus Bibliotheek. 

U kunt het Nexus Instituut bereiken door tijdens kantooruren te bellen naar 
013-466 3450 of te e-mailen naar info@nexus-instituut.nl. Meer informatie 
over onze activiteiten treft u aan op www.nexus-instituut.nl.
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Nexus Instituut

Tijdschrift Nexus 
Sinds 1991 wordt driemaal per jaar het essayistische tijdschrift in boekvorm 
Nexus (knooppunt) uitgegeven. Auteurs uit binnen- en buitenland wordt 
gevraagd essays te schrijven over cultuurfilosofische thema’s. Een aflevering 
van Nexus telt gemiddeld 200 pagina’s, een jaargang bestaat uit drie afleve-
ringen en het is mogelijk ieder moment van het jaar een abonnement te nemen, 
dat echter altijd ingaat met het eerste nummer van het lopende kalenderjaar; 
in 2007 is dat Nexus 47. Bijna alle afleveringen van Nexus zijn nog leverbaar. 
Abonnees krijgen korting en voorrang bij de verkoop van entreebewijzen voor 
de lezing en de conferentie alsook bij de aanschaf van de Nexus Bibliotheek. 

Nexus Bibliotheek
In beperkte oplage, gebonden en zeer fraai vormgegeven, verschijnt bij bij-
zondere gelegenheden een deel in deze serie. De meest recente uitgave is de 
tiende Nexus-lezing, van George Steiner: De idee Europa (2004). Deze lezing 
is in dezelfde reeks tevens in het Engels uitgegeven onder de titel The Idea of 
Europe. Herdrukt en hernieuwd leverbaar zijn Mijn Tijd van Thomas Mann 
en de dichtbundel Wat zingt, is wat zwijgt van Adam Zagajewski. De Nexus-
lezing 2007 van Sonia Gandhi zal dit najaar in deze reeks verschijnen.

Nexus-lezing
Sinds 1994 wordt er jaarlijks een vooraanstaand, internationaal vermaard intel-
lectueel uitgenodigd de Nexus-lezing te geven, met een cultuurfilosofisch 
thema tot onderwerp. Sprekers waren onder anderen Amartya Sen, Richard 
von Weizsäcker, Claudio Magris, Adam Zagajewski, Elisabeth Mann Bor-
gese, Michael Ignatieff, Richard Holbrooke, Carlo Ginzburg, George Steiner, 
Avishai Margalit, Francis Fukuyama en Janos Starker

Nexus-conferentie
Sinds 1996 wordt ieder jaar een internationale, publiek toegankelijke conferentie 
georganiseerd: Testament van de 20ste eeuw. Strategieën van vergetelheid (i, 1996), 
Afgoderij (i i, 1998) en Het vaarwel van de muzen (i i i, 2000); Het proces Richard 
Wagner (1997), No Place for Cosmopolitans? (1999), Zoektocht van het leven. Liefde 
en dood (i, 2001), Het kwaad (i i, 2002) en Verlies (i i i, 2003). In 2004 organiseerde 
het Nexus Instituut vijf conferenties onder de titel Europe. A Beautiful Idea? Het 
jaar daarop ging de nieuwe reeks What is a Good Society? van start met deel i: 
Mass Democracy on Trial. De conferentiereeks New Notes towards the Definition of  
Western Culture begon vorig jaar met deel i: The Classics, Art, and Kitsch.
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Vooraankondiging

Nexus-conferentie 2007

New Notes towards the 
Definition of Western Culture

Part i i. What is an Educated Man? 

Zondag 9 september 2007
9.30 — 18.30 uur

Passenger Terminal Amsterdam
Piet Heinkade 27 (nabij het Centraal Station)

Sprekers
Shmuel Eisenstadt – Michael Sandel – Ronald Plasterk

David Steiner – Susan Giroux – Richard Dawkins
Liubava Moreva – Rémi Brague – Barbara Ischinger

Lawrence Summers – Alain Finkielkraut – Alison Wolf
Bill Joy – Louise Fresco – David Cesarani 

Azar Nafisi – Hein van Oorschot – Moshe Halbertal – Claus Offe

U kunt zich nu al aanmelden als deelnemer aan de Nexus-conferentie 2007 
over het onderwijs (toegang vanaf € 50,00, jongeren € 25,00 ). Ga daarvoor 
naar www.nexus-instituut.nl. Abonnees van het tijdschrift Nexus genieten 
voorrang bij het reserveren van entreebewijzen. Een uitgebreide brochure over 
de Nexus-conferentie 2007 is vanaf half juni verkrijgbaar.

A5-brochure-04 20-04-2007, 12:336



7

                            Organisatie

s t a f
Rob Riemen (oprichter-directeur, hoofdredacteur)
Kirsten Walgreen (zakelijk directeur)
Marcel van den Boogert (senior beleidsmedewerker, eindredacteur )
Angela Jones (persoonlijk assistent directie)
Asker Pelgrom (medewerker beleid en onderzoek, redactiesecretaris)
Lucy Vugts (office manager )

r a a d  va n  t o e z i c h t
Dr. Wim van den Goorbergh (voorzitter, vh. vice-voorzitter Raad van Bestuur Rabobank Nederland)
Mr. Joost Kuiper (lid Raad van Bestuur a bn amro Bank)
Drs. Martijn Sanders (oud-directeur Het Concertgebouw)
Mr.drs. Rob Visser (directeur-generaal ministerie van Justitie)
Mr. Joan de Wijkerslooth (hoogleraar Universiteit Leiden)

r a a d  va n  a d v i e s
Pierre Audi (artistiek directeur De Nederlandse Opera en Holland Festival)
Mr. Rob van den Bergh (vh. ceo v nu)
Mr.drs. Frits Bolkestein (oud-Eurocommissaris)
Drs. Tom de Bruijn (Permanente Vertegenwoordiging, Brussel)
Dr. Otto von der Gablentz (oud-ambassadeur voor Duitsland)
Prof.dr. Marc Groenhuijsen (Universiteit van Tilburg)
Prof.drs. Victor Halberstadt (Universiteit Leiden)
Dr. Alexander Italianer (adjunct-secretaris-generaal Europese Commissie)
Mr. Marnix Krop (ambassadeur in Polen)
Prof.drs. Ronald de Leeuw (directeur Het Rijksmuseum Amsterdam) 
Truze Lodder (zakelijk directeur De Nederlandse Opera)
Drs. Ruud Lubbers (minister-president 1982-1994)
Mr. Hein van Oorschot (voorzitter College van Bestuur Universiteit van Tilburg)
Mr. Simon Reinink (algemeen directeur Het Concertgebouw)
Mr. Yvonne van Rooy (voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht)
Drs. Tom de Swaan (voormalig lid Raad van Bestuur a bn amro Bank)
Drs. Rob Swartbol (ambassadeur in Slowakije)
Mr. Peter van Walsum (oud-ambassadeur)

r e dac t i e a d v i e s r a a d  t i j d s c h r i f t  n e x u s
Dr. Jattie Enklaar (Universiteit Utrecht)
Dr. Marjolijn Februari ( jurist, filosoof, essayist)
Werner Herbers (musicus, dirigent)
Drs. Gerlof Janzen (vertaler, essayist)
Wim Kayzer (schrijver, journalist)
Prof.dr. Eric Moormann (Universiteit Nijmegen)
Jos de Putter (cineast)
Dr. David Rijser (Universiteit van Amsterdam)
Prof.dr. Willem Witteveen (Universiteit Tilburg)

A5-brochure-04 20-04-2007, 12:337



8

Vrienden van het Nexus Instituut

Het Nexus Instituut bestudeert het Europese cultuurgoed in zijn kunstzin-
nige, levensbeschouwelijke en filosofische samenhang om zo inzicht te bieden 
in eigentijdse vragen en uitdagend vorm te geven aan het cultuurfilosofische 
debat. Als culturele denktank beoogt Nexus een stijl van kwaliteit, eruditie 
en tolerantie, om op die wijze een contrapunt te zijn voor kleinheid van 
geest, verzuiling en nationalisme, de troosteloosheid van het niets weten en 
het fanatisme van het enige weten. Nexus wil zich op deze wijze scharen in 
de Europese humanistische traditie. Het Nexus Instituut is er voor een ieder 
met een brede intellectuele belangstelling voor cultuur en maatschappij. Het 
publiceert driemaal per jaar het essayistische tijdschrift in boekvorm Nexus en 
regelmatig een uitgave in de serie Nexus Bibliotheek. Het instituut organiseert 
jaarlijks de Nexus-lezing en de Nexus-conferentie. Het Nexus Instituut is 
een onafhankelijk instituut, gevestigd aan de Universiteit van Tilburg. 

Het Nexus Instituut is in het bijzonder afhankelijk van subsidies en (particuliere) 
financiële bijdragen. Wanneer u zich met het gedachtegoed van Nexus kunt 
verenigen en met ons van mening bent dat een Nexus Instituut noodzakelijk 
is in deze maatschappij, dan nodigen we u graag uit Vriend van Nexus te 
worden. U kunt Vriend worden vanaf € 250,00 per jaar; een schenking die in 
beginsel deels aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Voor meer informatie 
kunt u mailen naar Kirsten Walgreen op walgreen@nexus-instituut.nl.

Nexus Instituut

Postbus 90153  5000 l e   t i l b u r g
tel. 013 - 466 3450  fax 013 - 466 3434

info@nexus-instituut.nl  www.nexus-instituut.nl

Met bijzondere dank aan

Ministerie van ocenw, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Tilburg, 
k pmg Accountants, k pmg Meijburg & Co en 
Stichting Vrienden van het Nexus Instituut

Opmaak: Buro Kaaiman, Alphen (nb). Illustratie: Jacques Janssen
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