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Online herdenking van leven en werk van Evelien Gans (1951-2018)
Datum:
Informatie:
Toegang:

woensdag 30 juni 2021 om 19:00 uur tot 21:00 uur
Online herdenking, voertaal Engels
Aanmelden via de link in de tekst

Op 30 juni vindt tussen 19.00 en 21.00 uur online een herdenking
plaats van het leven en werk van historica, publiciste en hoogleraar
Evelien Gans (24 april 1951 - 19 juli 2018). De herdenking is een
initiatief van Anna Hájková en Jazmine Contreras.
Evelien Gans was een Nederlands historica, publiciste en hoogleraar. Ze was sinds
haar promotie in 1999 en tot haar pensionering in 2016 verbonden aan het NIOD.
Haar baanbrekende werk op het gebied van joodse en Nederlandse geschiedenis
heeft een hele generatie wetenschappers en het begrip van antisemitisme
wereldwijd beïnvloed. Vanuit haar joodse identiteit streed zij tegen antisemitisme,
racisme en seksisme; dat maakte haar doelwit van kritiek en intimidatie, maar ze
bleef standvastig in haar strijd tegen onrecht.
Introductie door Anna Hájková. Sprekers zijn onder meer Jaap Cohen, Jazmine
Contreras, Frank Diamand, Remco Ensel, Frank van Vree en Shulamit Volkov
Voor de online herdenking van haar leven en werk kunt u zich via deze link
aanmelden
Meer informatie vindt u op de site van het NIOD
Professor Gans' pathbreaking work in the ﬁelds of Jewish and Dutch history
inﬂuenced an entire generation of scholars and our understanding of antisemitism
in the Netherlands and across the globe. While centering her Jewish identity in her
ﬁght against antisemitism, racism, and sexism made her the target of critique and
harassment, she remained steadfast in her dedication to ﬁghting injustice. Please
join us in celebrating the life and legacy of a remarkable ﬁgure.
Introduction by Anna Hájková. Speakers include Jaap Cohen, Jazmine Contreras,
Frank Diamand, Remco Ensel, Frank van Vree, and Shulamit Volkov
Registration link
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