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Toegankelijk voor alle geïnteresseerden, maar vooraf inschrijven is verplicht
_____________________________________________________________________

Anthony T. Kronman

De vraag naar de zin van je leven is de belangrijkste vraag die je je kunt stellen. Toch
komt die vraag tijdens je studie aan de universiteit niet aan de orde: te persoonlijk, te
gevoelig, te weinig meetbaar. Belachelijk, zegt Anthony T. Kronman, ‘Sterling Professor
of Law’ aan Yale Law School, het gerenommeerde instituut waaraan hij tien jaar lang als
decaan leiding heeft gegeven. Kronman (1945), die filosofie en recht heeft gestudeerd
aan Yale University, geldt als briljant jurist en exemplarisch docent. Centraal in zijn
masterclass staat zijn geruchtmakende boek Education’s End: Why Our Colleges and
Universities Have Given Up on the Meaning of Life (2007). Studenten die deelnemen aan
de masterclass, ontvangen bij hun inschrijving een exemplaar van Kronmans boek gratis.
Volgens Kronman heeft de universiteit altijd het oogmerk gehad studenten te laten
nadenken over hun eigen leven door hen te laten kennismaken met de grote
humanistische traditie van kunst en wetenschap. Maar de studie van de humaniora is nu
in een diepe crisis beland: de alfa-studies willen steeds meer lijken op bèta- en
gammastudies, op ‘harde’ wetenschap met experimenten, rekenmodellen en nieuwe
paradigma’s. Maar daar zijn de humaniora toch helemaal niet voor? Universitaire
docenten in de humaniora hebben zich in de afgelopen tientallen jaren door ‘harde’
onderzoeksidealen, politieke correctheid en filosofische desoriëntatie in het nauw laten
drijven, ten koste van goed en werkelijk waardevol onderwijs aan hun studenten. Maar
Kronman ziet een omslag in het denken naderen: steeds meer studenten en hun docenten
snakken ernaar de ‘grote vragen’ wél aan de universiteit te behandelen. Kronman bepleit
met passie en overredingskracht een nieuw seculier humanisme dat gegrondvest is op een
vergeten ideaal: wetenschappelijke reflectie op de zin en betekenis van het leven door
bestudering van de grote letterkundige en filosofische werken uit het heden en het
verleden. Heeft Kronman gelijk? Het woord is aan de studenten zelf.

Programma 19 november 2009

13.45 u.

Zaal open

14.00 u.

Welkom Rob Riemen

14.10 u.

Inleiding Anthony Kronman

14.30 u.

Masterclass Anthony Kronman

15.30 u.

Einde masterclass, pauze

16.00 u.

Viering dies natalis Universiteit van Tilburg

17.30 u.

Receptie

Na afloop van de Nexus-masterclass door Anthony T. Kronman vindt in de aula van de
Universiteit van Tilburg de 82ste diesviering van de UvT plaats. Bij deze gelegenheid zal
op voordracht van de Faculteit Geestwetenschappen een eredoctoraat worden uitgereikt
aan de Zuid-Afrikaanse romanschrijfster Marlene van Niekerk (1954) en zal de econoom
en voormalig voorzitter van de Stichting UvT Herman Wijffels gastspreker zijn. Als
bezoeker van de Nexus-masterclass bent u van harte uitgenodigd de feestelijke
diesviering bij te wonen.

Nexus Instituut
Het Nexus Instituut bestudeert het Europese cultuurgoed in zijn kunstzinnige,
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.
Driemaal per jaar publiceert het Nexus Instituut een aflevering van het essayistische
tijdschrift in boekvorm Nexus, waarvan een jaargang gemiddeld 700 bladzijden telt. In de
serie Nexus Bibliotheek worden belangrijke cultuurfilosofische teksten, die niet eerder in
het Nederlands zijn vertaald, in boekvorm uitgebracht. Abonnees van Nexus zijn
automatisch lid van het Nexus Instituut. Het Nexus Instituut organiseert jaarlijks de
Nexus-lezing en de Nexus-conferentie (beide ook toegankelijk voor niet-leden) en tevens
enkele seminars en masterclasses. Voor meer inlichtingen over het tijdschrift Nexus en
alle activiteiten van het Nexus Instituut verwijzen wij u graag naar onze website,
www.nexus-instituut.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden als abonnee of deelnemer aan
de Nexus-lezing of de Nexus-conferentie. Heeft u nog vragen? Aarzelt u dan niet contact
met ons op te nemen.

_____________________________________________________________________

Nexus Instituut
Postbus 90153 5000 LE Tilburg
tel. 013 – 466 3450 fax 013 – 466 3434
info@nexus-instituut.nl www.nexus-instituut.nl

Met bijzondere dank aan
Universiteit van Tilburg [logo]

Ministerie van OCenW, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Tilburg,
KPMG Accountants, KPMG Meijburg & Co en
Stichting Vrienden van het Nexus Instituut
Opmaak: Buro Kaaiman, Alphen (NB). Illustratie: Jacques Janssen.

Aanmeldingskaart
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Uw gegevens (tevens factuuradres)

Naam

M/V

Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
E-mail
ANR/studentnummer
Faculteit/opleiding
_____________________________________________________________________

Geef het gewenste aantal entreebewijzen aan:

___ st. als student UvT (gratis, vermeld uw ANR)
___ st. als student van buiten (gratis, vermeld uw studentnummer en naam onderwijsinstelling)
___ st. als abonnee op Nexus à € 10,00 p.p.
___ st. voor de normale toegangsprijs à € 15,00 p.p.

_____________________________________________________________________

Betalingswijzen (indien van toepassing)
O Door middel van eenmalige machtiging tot incasso
Bankrekeningnummer
O Door middel van een factuur
(Hiervoor wordt € 1,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.)

Handtekening voor akkoord

Datum

[rechtsboven: Een postzegel is niet nodig]

Nexus Instituut
Antwoordnummer 60569
5000 WE Tilburg

