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‘Je kunt niet werkelijk begrijpen wat een menselijk wezen is wanneer je het verleden niet bestudeert,’ aldus historicus Simon Schama. De wreedheid, moed, opofferingsgezindheid en beestachtigheid van de mens zijn niet uitsluitend, maar wel
bij uitstek zichtbaar in de gedeelde geschiedenis van de mensheid. Maar kunnen we
door onszelf beter te leren begrijpen, daadwerkelijk iets leren van de geschiedenis?
Of zijn we gedoemd onszelf eeuwig te blijven herhalen? Wat levert de geschiedenis
ons uiteindelijk aan kennis en wijsheid op? Aan deze vragen wijdt Schama History
Lessons, de Nexus-lezing 2014.
De Britse historicus Simon Schama (1945) zette zijn eerste schreden op het pad
van de geschiedschrijving in een tijd dat de academische wereld zich steeds meer
terugtrok in een ivoren toren. Tegen de stroom in werd hij wereldberoemd. Zijn
televisieseries, waaronder A History of Britain (2000) en The Power of Art (2006), en
zijn veelvuldige vertaalde boeken Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de
Gouden Eeuw (1988) en Landschap en herinnering (2009) konden steevast rekenen op
een enthousiaste ontvangst door het grote publiek en de critici. Schama studeerde
aan Cambridge, doceerde aan Oxford en Harvard en is nu universiteitshoogleraar
in de geschiedenis en kunstgeschiedenis aan Columbia University in New York.
Momenteel legt hij de laatste hand aan het tweede deel van zijn monumentale De
geschiedenis van de Joden, na het grote succes van zijn bbc-serie The Story of the Jews.
De lezing van Schama vindt plaats in de aula van Tilburg University (Cobbenhagengebouw). Entreekaarten zijn te bestellen op www.nexus-instituut.nl of via de
aangehechte aanmeldkaart.
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Aanmeldkaart
Nexus-lezing door Simon Schama
op 22 november 2014 in Tilburg
Ik bestel:
			

kaart(en) als Vriend van het Nexus Instituut 			 gratis

			

kaart(en) als abonnee op het tijdschrift Nexus

€ 30,00

p.p.

			

kaart(en) voor het standaardtarief

€ 45,00

p.p.

		 O 1 kaart als Nexus Connect-lid

€ 20,00

p.p.

		 O 1 kaart als jongere (< 26 jaar)

€ 25,00

p.p.

Ik profiteer graag van een korting op de entreeprijs door mij hierbij
aan te melden als:
O	Abonnee op het tijdschrift Nexus
( jaargang 2014, drie afleveringen)
O Lid van Nexus Connect (< 36 jaar)
(incl. abonnement Nexus)

hier afscheuren

O Vriend van het Nexus Instituut

Vergeet niet uw gegevens aan ommezijde in te vullen.

€

65,00

€

50,00

zie website

mijn gegevens

(tevens factuuradres)

Naam		

m /v

Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
E-mail
Geboortedatum

Ik betaal door middel van:
O Een machtiging tot incasso

iban
O Een factuur ( plus € 1,50 aan administratiekosten)

Handtekening voor akkoord
Datum

in een en v elop zon der postzegel opstu r en na a r

nexus instituut
Antwoordnummer 60569
5000 w b Tilburg

