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Nescio-lezing met koffieconcert 

Lezing door Mirjam van Veen 

 

‘Maria en vluchtelingen’ 
Het betreft een lezing in onze serie ‘Verbinden-verbanden-verbonden’   

Over over-leven in een connected world 

Deze lezing wordt verzorgd in samenwerking met de VUvereniging 

                  

Van oudsher is Europa met vluchtelingen vertrouwd. Generaties Europeanen zagen grote 

stromen van vluchtelingen: mensen op de vlucht voor (religieus) geweld, voor honger, op zoek 

naar een betere toekomst. Het zestiende-eeuwse Genève had een grote vluchtelingencrisis 

toen duizenden protestantse vreemdelingen de stad overspoelden. Het aantal vreemdelingen 

overtrof ruimschoots het aantal Genevois en de stad kwam ruimte en voedsel tekort. Toch 

gingen vroegmoderne steden anders met vluchtelingen om dan wij. Spanningen tussen oude 

inwoners en vreemdelingen waren er volop, maar veel steden zagen in de komst van 

vluchtelingen ook een kans hun stad tot economische bloei te brengen. Protestantse 

gelovigen zagen de opvang van vluchtelingen bovendien als een erezaak. Per slot van 

rekening was Jezus zelf ooit gevlucht naar Egypte. Welke lessen vallen er te trekken uit het 

verleden? 

 

Mirjam van Veen is hoogleraar 

kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te 

Amsterdam. Zij is specialist op het gebied 

van de zestiende eeuw. Mirjam van Veen 

promoveerde in 2001 op een proefschrift 

over de polemiek tussen Dirck Volckertsz 

Coornhert en Johannes Calvijn.Zij 

publiceerde daarnaast een groot aantal 

artikelen over de polemiek tussen 

reformatie en radicale reformatie en over 

de pleidooien van David Joris en Sebastian 

Castellio voor religieuze tolerantie. 

 

Rond de lezing verzorgt Duo San Souci het concert. 

 

 Programma 

 

 

Fritz Kreisler (1875-1962) 

 

 

 

 

 

Sergei Rachmaninov (1873-1943) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing 

Marche miniature viennoise 

Liebesfreud 

Liebesleid 

Toy-Soldiers March 

Schon Rosmarin 

 

Vocalise 



 

Johannes Brahms (1833-1897)  

 

 

 

Intermezzo op 118 no 2 in 

A  (piano solo) 

5 Ungarische Tanze 

 

Naast recitals verzorgt Duo Sans Souci 

(viool-piano) ook de muzikale 

omlijsting van recepties, congressen 

en exposities.  Het repertoire bestaat 

uit (licht) klassieke muziek en de 

salonmuziek zoals die klonk in de 'Belle 

Epoque'  . 

www.duosanssouci.nl   

Violiste Lieke Daniels  werd op 16-

jarige leeftijd toegelaten tot de 

vooropleiding van de Fontys 

Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg 

bij Jenny Spanoghe, waar ze na het 

behalen van haar gymnasiumdiploma 

haar vioolstudie mocht vervolgen in de vakopleiding. In juni 2014 behaalde ze daar cum laude haar 

bachelordiploma en in 2016 haar masterdiploma met Natalia Gabunia en Wouter Vossen als 

hoofdvakdocenten.  Lieke is jarenlang concertmeester geweest van zowel het Euregio Jeugd Orkest 

als het Tilburgs Festival Orkest.  www.liekedaniels.nl 

Pianist Frans van Dalen was als docent piano en repetitor verbonden aan het Hilversum 

conservatorium. Hij begeleidde de cabaretier Fons Jansen in diens klassieke programma’s 
(Ongewoon Recital en Kleintje Kunst) en nam een CD op met pianomuziek van Ravel. 

 

 

Geniet u ook zo van de Nesciolezingen en concerten? Misschien wilt u een bijdrage  

leveren aan de voorbereiding. 

De Themacommissie is op zoek naar aanvulling vanwege het vertrek van een van de leden.  

Voor inlichtingen kunt u na de lezing contact opnemen met de gastvrouw.  

Ook kunt u een mailbericht sturen aan Ruurd Werner:  jr.werner@planet.nl 

 

 

Waar: 

Wanneer: 

Tijd:  

Toegangsprijs: 

Het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 in Kortenhoef 

10 februari 

11.15 tot 12.45 uur  

€ 10,00 inclusief koffie/thee, kinderen vrij 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten?  

Geef dan uw naam en e-mailadres op bij de uitgang. 

Of ga naar: http://www.osg-kortenhoef.nl/aanmelden-nesciolezingen/ 

 

De volgende lezing in deze serie wordt gehouden op zondag 17 maart 

Spreker is Annelies Verbeke, Vrije Schrijver VU: ‘Connected World’ 
Concert door Virginia Wolleswinkel, altviool, William McLeish, cello en Leonid Nikishin, viool 
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