
Inzicht door samenhang

Het Nexus Instituut bestudeert het Europese cultuurgoed in zijn kunstzinnige, levens-
beschouwelijke en fi losofi sche samenhang om zo inzicht te bieden in eigentijdse vra gen 
en uitdagend vorm te geven aan het cultuurfi losofi sche debat. Als culturele denktank 
beoogt Nexus een stijl van kwaliteit, eruditie en tolerantie, om op die wijze een contra-
punt 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 afl evering van het tijdschrift Nexus, 
met essays van gerenommeerde schrijvers, fi losofen, wetenschappers, kunstenaars en 
politici uit binnen- en buitenland. In de serie Nexus Bibliotheek worden belangrijke 
cultuurfi losofi sche teksten die niet eerder in het Nederlands zijn vertaald, in boekvorm 
uitgebracht. Het Nexus Instituut organiseert daarnaast jaarlijks een con ferentie, een 
symposium, een masterclass en de Nexus-lezing. Ga naar www.nexus-instituut.nl voor 
meer informatie over onze publicaties, sprekers, auteurs en activiteiten, om Vriend 
of Connect-lid te worden of om u te laten inspireren door de boekbesprekingen op 
de Leestafel.
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Nexus-masterclass 2012

Faith in American Politics

door E.J. Dionne Jr.
columnist The Washington Post

Deelname en boek gratis voor studenten!

columnist The Washington Post

Deelname en boek gratis voor studenten!

Woensdag 12 september 2012
16.00 — 18.00 u.

Aula Tilburg University
Warandelaan 2, Tilburg



Faith in American Politics

Als politiek columnist bij The Washington Post, onderzoeker aan het Brookings Insti -
tution en hoogleraar aan Georgetown University houdt E.J. Dionne Jr. de vinger aan 
de pols van de Amerikaanse samenleving. In zijn masterclass Faith in American Poli tics
debatteert hij met studenten over fundamentele vragen in de politiek. Hoe vitaal is de 
democratie in de Verenigde Staten en in Europa, Nederland voorop? Draagt een debat
over normen en waarden bij aan de versterking van de democratie of onder mijnt  zo’n
debat juist de slagkracht van de politiek? En wat zou de rol van religie in dat debat
kunnen zijn? 

In zijn boek Souled Out: Reclaiming Faith & Politics After the Religious Right heeft Dionne
al laten zien dat de godsdienstige en politieke wind in de Verenigde Staten aan het 
draaien is. Steeds grotere aantallen gelovige Amerikanen nemen afstand van de ma nier 
waarop hun geloof wordt ingezet voor ideologisch en partijpolitiek gebruik. Tegelijker-
tijd ontdekken steeds meer seculiere inwoners van de vs dat zij het grondig eens zijn met 
gelovigen in belangrijke vraagstukken als sociale rechtvaardigheid, vrede en het milieu. 
Wat hebben Amerikaanse politiek en religie met elkaar te maken, in het jaar dat de
vs een nieuwe president kiezen? En hoe zit het met het geloof in de Nederlandse poli tiek,
op de dag dat ons land naar de stembus gaat?

Aanmeldkaart
Nexus-masterclass 12 september 2012

Ja, ik kom naar de Nexus-masterclass en bestel:

  O 1 kaart als jongere (t/m 30 jaar, met kopie i d)   gratis 

  O  1 kaart als Nexus Connect-lid, incl./excl. het Connect-debat

   met Kirsten Verdel (keuze omcirkelen s.v.p.)   gratis

  kaart(en) voor het standaardtarief  € 25,00

  kaart(en) als abonnee op het tijdschrift Nexus (max. 4) € 15,00

  kaart(en) als Vriend van het Nexus Instituut   gratis

 

Ja, ik neem een abonnement op het tijdschrift Nexus en profi teer direct 

van de korting op de toegangsprijs van de masterclass:

O Abonnement Nexus 2012 (drie afl everingen)  € 60,00

O Nexus Connect-abonnement 2012,

 incl. tijdschrift Nexus 2012 (t/m 30 jaar)  € 50,00

Meer informatie over abonnementen, het tijdschrift Nexus en de auteurs vindt u op 

onze website, www.nexus-instituut.nl.
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Programma 12 september 2012

15.45 u. Zaal open 

16.00 u. Welkom Rob Riemen

16.10 u.  Inleiding E.J. Dionne Jr.

16.30 u. Masterclass E.J. Dionne Jr.

18.00 u. Einde

Achter de schermen van een presidentsverkiezing
Nexus Connect in discussie met Kirsten Verdel

Leden van Nexus Connect hebben de mogelijkheid voorafgaand aan de masterclass 
in discussie te gaan met Kirsten Verdel (1978), bestuurskundige, politica en publiciste. 
Verdel was tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2008 als enige buiten-
lander werkzaam op het landelijk hoofdkwartier van Barack Obama’s Democratische 
Partij. Over haar belevenissen schreef zij Van Rotterdam naar het Witte Huis (2009).

In een ontmoeting met leden van Nexus Connect zal zij in debat gaan over de Ameri-
kaan se presidentsverkiezingen, over de strategie en campagneorganisatie van Obama en 
over haar visie op hoe belangrijk religie nu eigenlijk is, als oprechte overtuiging maar
vooral ook als uitgekiend onderdeel van de campagnestrategie. Voor het debat, van 
14.00 tot 15.30 u. aan Tilburg University, kunnen Nexus Connect-leden zich opgeven 
via de aanmeldkaart in deze brochure of via connect@nexus-instituut.nl.

Nexus Connect verbreedt je horizon

Nexus Connect, onderdeel van het Nexus Instituut, is er voor jongeren t/m 30 jaar 
die op zoek zijn naar verdieping, refl ectie en Bildung. Je bent al lid van Nexus Connect 
met een Connect-abonnement voor € 50,00 per jaar. Daarvoor krijg je jaarlijks drie 
afl everingen van het essayistisch tijdschrift Nexus. Als Connect-lid ben je speciale gast 
op activiteiten van het Nexus Instituut en worden er bijzondere bijeenkomsten en 
borrels voor je georganiseerd.

Voor studenten is de deelname aan de masterclass gratis. Zij ontvangen 
bij aanvang van de masterclass kosteloos het boek van E.J. Dionne Jr., 
Souled Out: Reclaiming Faith & Politics After the Religious Right.


