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De terugkeer van Europa.  
Haar tranen, daden en dromen

‘Een verzameling vaak zeer erudiete stukken, boordevol 
 behartenswaardige gedachten en formuleringen.’ 
  Marjoleine de Vos, n rc Handelsblad, 19 feb. 2016

Laat u meevoeren op een reis door Europa en reflecteer op de nexus tussen 
verleden, heden en toekomst. Met essays van onder meer Robert Musil, 
Javier Marías, Stefan Zweig, Caroline de Gruyter en Timothy Garton Ash, en 
redevoeringen van Karl Jaspers, Winston Churchill en Europa-grondlegger 
Robert Schuman. 

367 pagina’s | € 34,50 | gebonden editie | i sbn 978-94-91060-07-6 

Wachten op de barbaren
Amos Oz, Abderrahmane Sissako, Leon Wieseltier, Bettina Stangneth, 
Zeev Sternhell, Amin Gemayel, Azza El-Kholy, Ahmed Gâaloul, John 
Haldane, Michael Shermer en Donald Sassoon belichten in Nexus 71 de 
actuele vraag waarom er nog altijd barbaren zijn.

176 pagina’s | € 25,00 | U ontvangt dit nummer gratis als lid van het Nexus 
Instituut in 2016

Democratische bespiegelingen
Wat voor democratie zal er bestaan in een massacultuur? Hoe kunnen we 
voorkomen dat handige volksmenners en fanatici de massa gijzelen? Wat 
is de staat van de democratie vandaag de dag? Nexus 72  staat in het teken 
van de hedendaagse democratie, met onder meer een selectie van het werk 
van Walt Whitman.

Publicatie in het najaar van 2016 | € 25,00 | U ontvangt dit nummer gratis 
als lid van het Nexus Instituut in 2016
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Democracy Today in the usa

In februari 1938 komt de Duitse schrijver en Nobelprijswinnaar Thomas 
Mann aan in New York voor een lezingenreeks door heel Amerika met als  
titel ‘The Coming Victory of Democracy’. In vier maanden, in vijftien ver- 
schillende steden, ten overstaan van tussen de duizend en zevenduizend 
toehoorders, spreekt de beroemde Europese romancier twee uur lang over de 
democratie, die hij als volgt definieert: ‘die vorm van regering en samenleven 
die bovenal geïnspireerd is door een gevoel en bewustzijn van menselijke 
waardigheid.’ Hij bekent dat Europa nog veel te leren heeft van Amerika 
over de aard van democratie, want het waren ‘Amerikaanse staatsmannen en 
dichters als Lincoln en Whitman die in de meest onvergetelijke woorden de 
wereld leerden wat de geest en levenswijze van democratie is’. 

Uiteraard citeerde Mann ook de fameuze woorden uit Lincolns Gettysburg 
Address: ‘This nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that 
government of the people, by the people, for the people, shall not perish from 
the earth.’ Niet alleen de ideeën van Lincoln, maar ook de denkbeelden van 
de beroemde dichter en denker Walt Whitman spraken Manns democratische 
gevoelens aan. En met het werk van de Amerikaanse dichter had Mann een 
diepe persoonlijke band. Want het was dankzij Whitmans gedicht ‘Leaves 
of Grass’ en zijn bespiegelingen in Democratic Vistas, dat Mann zich vanaf de 
jaren twintig begon te ontwikkelen van een conservatieve antidemocraat tot  
een bevlogen verdediger van de democratie. 

Wat Whitman hem leerde, was dit: Amerika, de Nieuwe Wereld, is 
voorbestemd een democratie te zijn, en het doel van democratie is dat de  
grootste vrijheid wet wordt, zodat het goede en deugdelijke zal volgen. 
Politieke vrijheid en stemrecht alleen zijn niet voldoende om de ware demo-
cratische geest in leven te houden. Whitman laakt de hypocriete stemming 
en de corruptie van de zakenlui, de slavernij, armoede en hardheid in de 
Amerikaanse samenleving. Volgens de dichter wordt het tijd voor een andere 
tijdgeest, een waarin de literatuur de toon zal aangeven, want alleen door 
poëzie en vrije kunsten kan de democratische geest blijven bestaan en kan 
de democratie in Amerika standhouden.



Dit werd ook Manns argument in zijn pleidooi voor Amerikaanse demo-
cratie ten tijde van nazisme, fascisme en stalinisme in Europa en Rusland: 
‘Democratie wil de mens verheffen, hem leren te denken, hem bevrijden. 
Het probeert cultuur te ontdoen van de zweem van exclusiviteit en het te 
verspreiden onder de mensen — kortom, democratie bestaat uit onderwijs.’

Honderd jaar voordat Thomas Mann naar Amerika reisde om te spreken 
over zijn door Walt Whitman geïnspireerde ‘Amerikaanse belofte’, arriveerde 
een Franse aristocraat in 1831 in New York, om in Amerika een nieuw 
fenomeen te bestuderen dat alle samenlevingen veranderde: gelijke kansen 
voor iedereen… democratie!

Zijn observaties over de aard van een democratische samenleving waren 
echter nuchterder en rationeler dan de poëtische lofzang van de Amerikaanse 
dichter en de Duitse schrijver. Zonder de last van traditie, autoriteiten 
en sociale klassen, zal de Amerikaanse samenleving pragmatisch, gericht 
op nut, individualistisch en materialistisch zijn. Amerikanen hebben een 
onwankelbaar vertrouwen in de maakbaarheid van de wereld. Wetenschap, 
technologie en bedrijvigheid worden hoger ingeschat dan filosofie, poëzie 
en het intellectuele leven. Ondanks het individualisme, bestaat het gevaar 
dat door egalitarisme en materialisme een nieuwe vorm van despotisme 
ontstaat die zal leiden tot ‘een ontelbare massa eendere en gelijke mensen die 
voortdurend met zichzelf bezig zijn om zich kleine en platvloerse genoegens 
te verschaffen waarmee zij hun ziel vervullen. Elk van hen afzonderlijk staat 
als een vreemdeling tegenover het lot van alle anderen […]. Boven hen 
torent een immense en beschermende macht uit […] die graag ziet dat de 
burgers genieten, mits zij alleen maar aan genietingen denken. Zij werkt 
met genoegen aan hun geluk, maar wil er de enige vertegenwoordiger en 
enige scheidsrechter van zijn; het biedt hun veiligheid, kent en regelt hun 
behoeften […].’ 

Des te meer reden volgens de Fransman voor de leiders in een samenleving 
om hun verantwoordelijkheid te nemen: ‘De democratie onderrichten, waar 
mogelijk haar overtuigingen nieuw leven inblazen, haar zeden zuiveren, 
haar bewegingen regelen, haar gebrek aan ervaring geleidelijk vervangen 
door kennis van publieke zaken, haar blinde instincten door kennis van haar 
ware belangen, haar staatsbestel aanpassen aan tijd en plaats, het wijzigen 
naargelang de omstandigheden en de mensen: dat is vandaag de eerste plicht 
die is opgelegd aan hen die de samenleving leiden.’

Dit was de analyse en de conclusie van Alexis de Tocqueville in zijn 
magistrale Over de democratie in Amerika uit 1835. In de inleiding schrijft hij: 
‘Ik heb Amerika dan ook niet alleen bestudeerd om een, overigens legitieme, 
nieuwsgierigheid te bevredigen; ik heb er datgene willen vinden waaruit wij 
lering kunnen trekken […] Ik erken dat ik in Amerika meer dan Amerika 
heb gezien; ik heb er een beeld gezocht van de democratie zelf, van haar 
neigingen, van haar karakter, van haar vooroordelen, van haar hartstochten; 



ik heb haar willen leren kennen al was het maar om althans te weten wat 
wij van haar moesten verwachten of vrezen.’

Er school en schuilt nog steeds veel wijsheid in de houding van Tocqueville. 
Niet alleen omdat hij gelijk had: sinds de uitgave van zijn boek, en zeker nadat 
Amerika na de Tweede Wereldoorlog een supermacht werd, is de democra-
tisering — of beter, de ‘amerikanisering’ — van de Europese samenleving  
een feit. Maar ook omdat de Amerikaanse politiek niet slechts de Amerikaanse 
samenleving beïnvloedt, maar nog steeds een onmetelijke invloed heeft op 
de wereldpolitiek, Europa incluis.

Begrip van de hedendaagse Amerikaanse democratie is dus onmisbaar, 
zeker in een jaar waarin een nieuwe Amerikaanse president wordt gekozen. 
Ondanks de bestaande overeenkomsten tussen de Amerikaanse en de Europese 
samenlevingen zijn er verscheidene sociale en politieke verschijnselen die 
Amerika anders maken, en die moeten we begrijpen om ‘op z’n minst te weten 
wat we ervan moeten verwachten of vrezen.’

Wat voor democratie zal er bestaan in een massacultuur? Welke rol 
spelen geld, beroemdheden en rassen? Hoe komt het dat veel Amerikanen 
hun politieke systeem ‘failliet’ noemen en niet langer vertrouwen hebben 
in hun politieke klassen? Wat zijn daarvan de gevolgen? Wat is er over van 
de idee van Whitman en Mann dat literatuur en onderwijs de ziel van een 
ware democratie zijn? En als we vandaag de dag naar het nieuws kijken, hoe 
moeten we duiding geven aan de onderstroom van racisme; het religieuze 
fanatisme; de gigantische hoeveelheid geld die verkiezingen beïnvloedt; de 
rol van antipolitieke ‘politici’ bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen; 
en de vele verloren dromen?!

George Hanson, gespeeld door een jonge Jack Nicholson, merkt aan het 
eind van de film Easy Rider bedroefd op: ‘You know, this used to be a helluva 
good country. I can’t understand what’s gone wrong with it.’ Die vraag is nu 
meer dan ooit belangrijk voor zowel Amerikanen als Europeanen: omwille 
van onze eigen toekomst moeten we dat begrijpen, democratie onderrichten 
en haar nieuw leven inblazen.

Rob Riemen
Oprichter-directeur Nexus Instituut



Sprekers

anne a pple baum 
Verenigde Staten, 1964

Anne Applebaum schrijft voor The Washington Post en Slate, 
en is directeur van het Transitions Forum van het Legatum 
Instituut. Als geen ander kent Applebaum, als republikeins 
gezinde politiek journalist, de rol en invloed van de media 
in de Amerikaanse politiek en de wisselwerking tussen de 

Amerikaanse en Europese politiek. Na haar studie aan Yale en de London 
School of Economics schreef ze meerdere boeken over de geschiedenis van 
Oost-Europa en Rusland in het communistisch tijdperk, waaronder Gulag. 
A History (2003), waarvoor ze de Pulitzer Prize kreeg, en Iron Curtain. 
The Crushing of Eastern Europe 1944-1956, waarmee ze de Cundill Prize for 
Historical Literature won. Applebaum was redacteur van The Washington Post 
en The Spectator en publiceerde in onder meer The New York Review of Books  
en The New Republic. 

roger be r kow itz 
Verenigde Staten, 1968

Roger Berkowitz is directeur van het Hannah Arendt 
Center for Politics and Humanities en verbonden aan Bard 
College in de staat New York, een van de meest exclusieve 
en vooraanstaande liberal arts colleges in de vs — waar 
Hannah Arendt zelf ook ooit studeerde. Berkowitz’ onder-

zoek richt zich op de politieke filosofie van Plato, Aristoteles, Nietzsche, 
Heidegger en Arendt met een brede interesse: van de geschiedenis van het  
recht tot de verbeelding van rechtvaardigheid in films en literatuur. Berkowitz 
is een autoriteit op het gebied van mensenrechten en stelt in zijn werk 
hedendaagse problemen aan de kaak, waarbij hij de vraag naar de aard van 
rechtvaardigheid de belangrijkste vindt. Van zijn hand verscheen het boek 
Leibniz and The Gift of Science en artikelen in The New York Times en The Paris  
Review. 



j e b  bush 
Verenigde Staten, 1953

Jeb Bush is republikeins politicus en was de gedoodverfde  
kandidaat van de Republikeinse Partij voor de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen van 2016. Bush staat voor her-
vorming van migratiewetgeving, een confronterender 
houding jegens Poetin en hij is sceptisch over de opwar-
ming van de aarde. Hij groeide op in Texas als tweede zoon van George H.W. 
Bush en jongere broer van George W. Bush, die beiden Amerikaans president 
werden. Na zijn studie werkte Bush bij een bank alvorens campagne te voeren 
voor het presidentschap van zijn vader. In 1999 werd hij gouverneur van 
Florida, waar hij naam maakte als onderwijsvernieuwer en beschermer van de 
Everglades. Bush stelde zich kandidaat in de republikeinse voorverkiezingen 
voor het presidentschap in juni 2015 en werd door de partijtop gezien als de 
voornaamste opponent van Donald Trump, maar trok zich in februari 2016 
terug na tegenvallende resultaten. Hij steunt nu de kandidatuur van Ted Cruz. 

r anda ll k ennedy 
Verenigde Staten, 1954

Randall Kennedy is een prominente hoogleraar aan Harvard  
Law School en een van de scherpzinnigste commentatoren 
in het Amerikaanse debat over rassenkwesties. Na zijn 
rechtenstudies aan Princeton, Oxford en Yale werkte 
Kennedy voor het Hof van Beroep en vervolgens bij 
het Amerikaanse Hooggerechtshof. Ook was hij leermeester van Michelle 
Obama, die onderzoeksassistent bij hem was. Zijn boeken Race, Crime, and 
the Law (1997) werd bekroond met de Robert F. Kennedy Book Award en 
ook zijn controversiële Nigger. The Strange Career of a Troublesome Word (2002) 
werd een bestseller. In zijn werken weet Kennedy academisch onderzoek te 
verbinden met referenties aan Stevie Wonder en hedendaagse rapmuziek. 
Kennedy publiceerde in The New York Times en schreef een geruchtmakend 
essay in Harper’s Magazine.



aza r na f i s i
Iran, 1955

Azar Nafisi is schrijfster en literatuurwetenschapper. Na 
haar studie in Zwitserland en de Verenigde Staten, keerde 
Nafisi in 1979 terug naar Teheran om er Engels te doceren. 
Over haar ervaringen als universitair docent schreef ze 
Reading Lolita in Tehran (2003), waarvan wereldwijd meer 

dan een miljoen exemplaren zijn verkocht en dat, na een operabewerking, 
momenteel wordt verfilmd. In 1997 emigreerde Nafisi naar de vs, waar ze 
docent werd aan de Johns Hopkins Universiteit; ze werd Amerikaans staat-
burger in 2008. Van haar hand verscheen sindsdien The Republic of Imagination, 
een kritiek op de Amerikaanse samenleving en een hartstochtelijk pleidooi 
voor de betekenis van literatuur. Daarnaast schrijft ze voor The Washington 
Post, The Wall Street Journal en The Guardian.

der ek sh ea r er 
Verenigde Staten, 1946

Derek Shearer, oud-ambassadeur en een insider in 
Washington met grote politieke invloed, staat momenteel 
Hillary Clinton bij in haar gooi naar het Amerikaanse 
presidentschap. Shearer studeerde aan Yale, waar hij jaar-
genoot was van George W. Bush en filmregisseur Oliver 

Stone. Tijdens zijn studie raakte hij goed bevriend met Bill en Hillary Clinton.  
Zijn advies om een Nationale Economische Raad op te richten werd direct 
uitgevoerd door Bill Clinton, na zijn inauguratie als president in 1992. 
Naast zijn positie als hoogleraar Internationale Betrekkingen aan Occidental 
College in Los Angeles, adviseerde Shearer vicepresident Al Gore en Hillary 
Clinton in haar periode als senator. Hij publiceerde in The New York Times, 
The International Herald Tribune en The Wall Street Journal.



se an w i lentz 
Verenigde Staten, 1951

Sean Wilentz is hoogleraar aan Princeton, een van de 
grootste kenners van de geschiedenis van de Amerikaanse 
democratie en de biograaf van Bob Dylan. Wilentz stu-
deerde aan Columbia en Oxford, en promoveerde aan Yale. 
Wilentz’ bekendste werken zijn het monumentale The 
Rise of American Democracy (2005) dat finalist van de Pulitzer Prize was; The 
Age of Reagan, over de Amerikaanse politiek sinds het Watergateschandaal; 
en Bob Dylan in America, over Dylans plaats in de Amerikaanse cultuurge-
schiedenis die, volgens Wilentz, vergelijkbaar is met die van Walt Whitman. 
Als redacteur schreef hij voor The New Republic, Dissent en Democracy en hij 
schreef meer dan driehonderd artikelen voor gerenommeerde bladen als The 
New York Review of Books, Le Monde en Salon.

Gespreksleider

rob r i em en
Nederland, 1962

Rob Riemen is de oprichter-directeur van het Nexus 
Instituut en hoofdredacteur van het essayistische tijd-
schrift Nexus, dat hij in 1991 oprichtte en waarin de grote 
geesten van vandaag de dag nu al meer dan 25 jaar hun 
inzichten en bevindingen optekenen. Hij publiceerde 
in 2008 het spraakmakende Adel van de geest. Een vergeten ideaal, dat reeds  
in achttien talen verscheen. In 2010 schreef hij zijn geruchtmakend pamflet 
De eeuwige terugkeer van het fascisme, dat nu al in zeven talen is vertaald; en 
in 2013 verscheen van zijn hand De universiteit van het leven dat tevens de 65e 
uitgave van Nexus was en in nog twee andere talen gepubliceerd is.



Een universiteit voor het leven
Het Nexus Instituut stelt al 25 jaar de grote vragen over leven, mens en wereld 
centraal. Met zijn publicaties en activiteiten maakt het de wereld, cultuur en 
filosofie van de Europees humanistische traditie toegankelijk voor een groot 
publiek, zonder tegenstemmen te negeren. 

Nexus balanceert tussen verwondering en inzicht, brengt schoonheid en daad-
kracht samen en plaatst de dagelijkse actualiteit in context om onze plaats in de  
wereld te duiden en een bijdrage te leveren aan een groter cultureel, intellec-
tueel en moreel bewustzijn dat mensen leert het leven te lezen. Zo biedt het 
Nexus Instituut een venster op de wereld, een universiteit voor het leven. 

Word lid van het Nexus Instituut
U kunt kiezen uit een één-, twee- of driejarig lidmaatschap. U ontvangt het 
tijdschrift Nexus, met waardevolle essays van de grote geesten van onze tijd, 
korting op de activiteiten en een passend welkomstgeschenk. 

Nexus Connect
Jonger dan 36 jaar? Word dan voordelig lid van Nexus Connect en ontmoet 
gelijkgestemden met wie een zinvol gesprek mogelijk is. Je ontvangt dan niet 
alleen het tijdschrift en een flinke korting op de Nexus-activiteiten, maar ook 
word je uitgenodigd voor speciale bijeenkomsten, zoals meet & greets met 
Nexus-sprekers, de leesgroep, wedstrijden en borrels. 

Vrienden van het Nexus Instituut
Nexus kan niet zonder zijn Vrienden, die met hun genereuze steun de activitei-
ten van het Instituut mogelijk maken. Vrienden ontvangen naast het tijdschrift 
gratis entreekaarten voor de Nexus-activiteiten en worden regelmatig uitgeno-
digd voor bijzondere ontmoetingen.

www.nexus-instituut.nl

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



Aanmeldkaart

Ja, ik kom naar het Nexus-symposium op zaterdag 21 mei 2016 en bestel:

kaart(en) voor het standaardtarief € 45,00

kaart(en) als lid (max. 2)* € 35,00

  O  1 kaart als jongere (t/m 35 jaar) € 30,00 

  O  1 kaart als Connect-lid € 25,00

kaart(en) als Amicus of Patronus van het Nexus Instituut (max. 2)     gratis

kaart(en) als Maecenas van het Nexus Instituut (max. 4)      gratis

U kunt uw entreekaart(en) ook digitaal bestellen via www.nexus-instituut.nl. Hier vindt 
u ook informatie over de verschillende Vriendenpakketten en staan alle voordelen van een 
lidmaatschap op een rij.

Ja, ik word lid van het Nexus Instituut, ontvang het tijdschrift Nexus en profiteer  
van de aantrekkelijke korting op de overige Nexus-activiteiten in 2016.*

  O  Lidmaatschap Nexus Instituut 2016 € 65,00

  O  Tweejarig lidmaatschap Nexus Instituut 2016-2017 € 110,00

  O  Driejarig lidmaatschap Nexus Instituut 2016-2018 €	165,00

  O  Connect-lidmaatschap 2016 (t/m 35 jaar) €	 50,00

In het najaar van 2016 verschijnt Nexus 72, ‘Democratische bespiegelingen’. Naast 
een selectie van het werk van de Amerikaanse denker Walt Whitman, vindt u in 
dit nummer een beschouwing op de staat van de hedendaagse democratie.

  O    Ja, ik reserveer Nexus 72, ‘Democratische bespiegelingen’, voor € 25,00 *

  *  Per bestelling rekenen we €4,00 verzendkosten naast de kosten van uw bestelling. Als u in 2016 
lid bent van het Nexus Instituut, ontvangt u dit nummer van het tijdschrift als onderdeel van uw 
lidmaatschap.
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