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Inzicht door samenhang

Het Nexus Instituut bestudeert het Europese cultuurgoed in zijn kunstzinni ge, 
levens beschouwelijke en filosofische samenhang om zo inzicht te bieden in eigen- 
tijdse 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 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 nummer van het essayi stische 
tijdschrift in boekvorm Nexus, waarvan een jaargang gemiddeld 700 bladzijden 
telt. In de serie Nexus Bibliotheek worden belangrijke cultuurfilo so fi sche tek-
sten, 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, de Nexus-conferentie en enkele 
seminars en masterclasses. Voor meer inlichtingen over het tijdschrift Nexus en 
de 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 deel-
nemer aan een van onze activiteiten. Heeft u nog vragen? Aarzelt u dan niet 
contact met ons op te nemen.

Nexus Instituut

Postbus 90153  5000 l e   Tilburg
tel. 013 - 466 3450  fax 013 - 466 3434

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

Zestien eeuwen geleden ging in Egypte de legendarische Bibliotheek van Alexan-
drië in vlammen op. De grootste verzameling wetenschappelijke, filosofische en 
letterkundige teksten uit de oudheid viel ten prooi aan verwaarlozing, vervolging 
en verwoesting. De geest waaruit de bibliotheek ontstaan was, leefde echter voort 
en zou de grondslag vormen voor alle bibliotheken, universiteiten en musea na-
dien. De Bibliotheek van Alexandrië is uitgegroeid tot een begrip dat synoniem 
is voor intellectuele vrijheid, tolerantie en wetenschappelijke nieuwsgierigheid.  
De grote traditie van het Europees humanisme is ondenkbaar zonder de kennis  
en beschaving die in Alexandrië hun oorsprong of bestemming vonden. Van het 
opnieuw bijeenbrengen van die kennis en het laten herleven van die geest van 
beschaving in onze tijd heeft één man zijn levenswerk gemaakt: Ismail Serageldin, 
oprichter en directeur van de Nieuwe Bibliotheek van Alexandrië.

De hypermoderne Nieuwe Bibliotheek van Alexandrië, die haar deuren opende 
in 2003, ontstond door schenkingen uit de collecties van grote bibliotheken in  
Europa en Amerika en door schenking van zeldzame manuscripten uit de Arabi-
sche wereld. De Bibliotheek biedt onderdak aan diverse (vak-)bibliotheken, acht  
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 Programma 30 oktober 2011

14.00 u. Ontvangst met koffie/thee

14.15 u. Zaal open

14.30 u.  Welkom Rob Riemen

14.45 u.  Nexus-lezing Ismail Serageldin

  Aansluitend publiek gesprek o.l.v. Rob Riemen

16.30 u. Receptie
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Aanmeldkaart
Nexus-lezing op zondag 30 oktober 2011

Ja, ik kom graag naar de Nexus-lezing en bestel daarom:

   kaart(en) voor de normale toegangsprijs  € 35,00 p.p.

   kaart(en) als abonnee van Nexus (max. 2 personen) € 25,00 p.p. 

   kaart(en) als jongere (met kopie identiteitsbewijs)  € 15,00 p.p. 

   kaart(en) als Vriend van het Nexus Instituut   gratis

  O  1 kaart als nieuwe abonnee van Nexus € 85,00

   (incl. jaarabonnement 2011)

Ja, ik neem per 2011 een abonnement op het tijdschrift Nexus:

 O Abonnement Nexus 2011   € 60,00

 O Jongerenabonnement Nexus 2011 (t/m 26 jaar)   € 50,00

Als welkomstgeschenk kies ik:

 O The Ethics of Aesthetics door Daniel Barenboim (boek)

 O Gamzou conducts Mahler door het International Mahler Orchestra (cd)

Vergeet niet ook uw gegevens aan ommezijde in te vullen!hi
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[vervolg]

wetenschappelijke onderzoekscentra, vier musea, verscheidene conferentiezalen, 
een planetarium en een serverruimte waar permanent een kopie van het wereld-
wijde inter net wordt bijgehouden. Met meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar staat 
de Bibliotheek symbool voor het groeiend zelfbewustzijn, ook in intellectueel 
en democratisch opzicht, van de Arabische wereld, waar Ismail Serageldin geldt 
als gezaghebbende stem van de rede. Zijn pleidooi voor islamitisch liberalisme, 
vrijheid van meningsuiting, tolerantie, geweldloosheid en kritisch rationalisme 
bestempelt hem tot dé Arabische Verlichtingsdenker van dit moment, die de 
hoopvolle blik van de hele wereld op zich gericht weet. 

Ismail Serageldin (Egypte, 1944) studeerde natuurkunde aan de Universiteit van 
Caïro. Na de verdediging van zijn proefschrift aan Harvard University, in 1972, 
trad hij in dienst van de Wereldbank, waar hij van 1992 tot 2000 als een van de vice- 
presidenten werkzaam zou zijn. Serageldin stond aan de wieg van het Global  
Water Partnership, was universiteitshoogleraar in Wageningen, heeft meer dan 
zestig boeken op zijn naam staan en ontving talloze academische onderscheidin-
gen. Zijn naam zal voorgoed verbonden blijven aan de huidige humanistische 
renaissance in Alexandrië.Lees verder 


