
	

 

Nescio-lezing met Koffieconcert 
 

Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef 
Zondag 19 februari 2017 - aanvang 11.00 uur 

 
Spreker: mr. dr. Klaas Rozemond, universitair hoofddocent aan de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid van de VU 
Over: ‘De actualiteit van het kwaad’ 

 
																		

De filosofe Hannah Arendt introduceerde het begrip ‘de banaliteit van het kwaad’. 

Daarmee bedoelde zij dat het grootste kwaad vaak wordt begaan door gewone mensen 

die zich van geen kwaad bewust zijn. Dit begrip is weer actueel, nu miljoenen mensen 

van plan zijn om op politieke partijen te stemmen die openlijk aankondigen dat zij de 

mensenrechten van bepaalde minderheden aan beperkingen willen onderwerpen. 

In de lezing zal worden ingegaan op de vraag of de filosofie van  

Hannah Arendt een oplossing voor dit probleem biedt. 
	

Klaas Rozemond    
Klaas Rozemond studeerde in 1987 af als jurist aan de 
Universiteit van Amsterdam en in 1992 aan dezelfde 
universiteit als filosoof (cum laude). In 1990 trad hij in 
dienst bij de Vrije Universiteit als docent strafrecht. In 

1998 promoveerde hij cum 
laude aan de Vrije Universiteit 
op het proefschrift ‘Strafvorder-
lijke rechtsvinding’. Sinds 2000 
is hij universitair hoofddocent 
aan de Vrije Universiteit. Hij is 
rechter-plaatsvervanger bij de 
Rechtbank Amsterdam.  
Daarnaast schrijft hij filosofie-
boeken, waarvan ‘Filosofie voor 
de zwijnen’ het meest bekend 
is. Dit boek haalde in 2005 de shortlist van de Socrates 
wisselbeker voor het meest prikkelende Nederlandstalige 
filosofieboek van 2004.	

 
 

Het concert rondom de lezing wordt verzorgd door Elise Sluijman, hobo, en  
Daniël van der Hoeven, piano. 

 
J.S. Bach (1685-1750):  
C.P.E. Bach (1714-1788):  

 
 

LEZING Klaas Rozemond 

 

Toccata in c klein (piano) 
Sonate Wq. 135 (hobo/piano) (Adagio - Allegro - 
Vivace) 
 

E. Bozza (1905-1991):  
F. Chopin (1810-1849):  
R. Schumann (1810-1856): 

Conte pastoral (hobo/piano) 
Selectie uit Préludes op. 28 (piano) 
Romanze op. 94 no. 3 (hobo/piano) 

 

 

 



Daniël van der Hoeven (1985) 
Studeerde aan het Koninklijk 
Conservatorium bij Ellen Corver (2003-
2008) en Naum Grubert (2008-2010).  
In 2010 sloot hij zijn studie af met 

onderscheiding. Daniël won prijzen bij 
diverse concoursen. In 2015 ontving hij 
zowel bij het Internationaal Piano-
concours van Lagny-sur-Marne 
(Frankrijk) als het Seattle Internationaal 
Pianoconcours (VS) een 2e prijs.  
In maart 2013 werd Van der Hoeven 
winnaar van het Internationaal Bach 
Concours in Würzburg (Duitsland). Bij het 
Internationaal Bach Concours in Leipzig 
(2014) ontving hij een Speciale Prijs, en 
in hij was finalist bij de Internationale 
Pianoconcoursen in Gorizia, Italië (2014) 
en Malta (2015). In april 2010 won 
Daniël van der Hoeven de hoofdprijs, een 
cd-opname en de Yuri Egorov Gold Medal 
bij het 4e YPF Nationaal Pianoconcours 
2010 in het Muziekgebouw aan ‘t IJ in 
Amsterdam.  
Prijzen bij het Prinses Christina Concours 
leidden tot een optreden in Carnegie Hall 
in New York in het najaar van 2005. In 
november 2014 is zijn tweede cd, “Bach 
and Co.” verschenen.  

Elise Sluiman (1989)  
Sloot in juli 2015 haar masterstudie hobo af 
met grote onderscheiding aan het Koninklijk 
Conservatorium te Brussel bij Karel Schoofs. 
Deze buitenlandse studie werd haar mogelijk 
gemaakt door het Prins Bernhard Cultuur-
fonds. Van 2006 tot 2013 studeerde ze aan 
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 
Tijdens haar masteropleiding volgde ze de  
2-jarige Orkest Master, een samenwerkings-
verband tussen het Residentie Orkest en het 
Koninklijk Conservatorium.  
Ze ontving in 2010 een 2e prijs plus een prijs 
voor de beste vertolking van een Nederlandse 
compositie na 1914 op het concours van 
Stichting Jong Muziektalent Nederland.  
In de zomer van 2014 maakte ze een maand 
lang deel uit van ‘encuentro de música y 
academia’ in Santander, Spanje. Sinds 
september 2015 volgt Elise het schakeljaar 
voor de masteropleiding barokhobo aan het 
Koninklijk Conservatorium te Brussel bij 
Marcel Ponseele om zich op de authentieke 
versie van de hobo te specialiseren. Ze speelt 

met verschillende barokorkesten en 
ensembles mee, die gespecialiseerd zijn in 
het spelen van oude muziek op authentieke 
instrumenten. Onder andere met Le Concert 
Lorrain, Concerto d'Amsterdam en Holland 
Baroque Society. 
 
www.danielvanderhoeven.nl 

 
 

Waar         : Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168, Kortenhoef 
Wanneer : 19 februari 2017 
Aanvang : 11.00 uur 
Toegang  : € 10,00 incl. koffie/thee, kinderen vrij 

	

De volgende Nescio-lezing is op 19 maart 2017 i.s.m. VUvereniging, door  
Ernest van der Kwast (vrije schrijver, Vrije Universiteit Amsterdam). 

Over: ‘Angst en vertrouwen in de literatuur’. 
	


