
 

 

Voor het bijwonen van de Nesciolezing is reservering verplicht! Bel voor uiterlijk vrijdag 17 
september (035) 656 19 61. De starttijd van deze activiteit is gewijzigd in 16.30 uur.  De 
Oecumenische Streekgemeente hanteert de coronarichtlijnen van het RIVM.  

 

Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef  
Zondag 19 september om 16.30 uur 

 
Nesciolezing met concert 

Lezing door Naud van der Ven 
 

‘Identiteit: wij - zij? door de ogen van Levinas’ 
Het betreft een lezing in de serie ‘Identiteit: wij - zij?’ 

 
Naud van der Ven benadert het thema van deze serie “Identiteit; wij -zij?” tegen de achtergrond 
van inzichten die hij aan het werk van Levinas ontleent. Volgens een gangbare interpretatie van 
Levinas zou er eigenlijk geen sprake kunnen zijn van wij/zij, van een in-group en een out-group, 

omdat je – volgens die opvatting – in iedereen de Ander tegenkomt. Je bent voor iedereen 
eindeloos verantwoordelijk, dus dan kun je geen onderscheid meer maken. 

Van der Ven vindt dit een overspannen opvatting van Levinas en kan er niet veel mee. Hij betoogt 
dat je Levinas ook niet zo hóeft te interpreteren. Hij stelt een andere benadering voor en laat zien 
dat op die manier het denken van Levinas in praktisch en politiek opzicht van betekenis kan zijn. 

 

Naud van der Ven studeerde geschiedenis 
en semitistiek en was eerst leraar. Via 
studies accountancy, management en 
informatica werd hij adviseur 
bedrijfsprocessen bij de gemeente 
Amsterdam. Hij promoveerde in 2006 op 
‘Schaamte en verandering: Denken over 
organisatie-verandering in het licht van de 
filosofie van Emmanuel Levinas’. Sindsdien 
geeft hij workshops over de vraag “Wat 
gebeurt er als de ene mens denkt voor de 
andere?”, waarin de filosoof Levinas en het 
verschijnsel ‘denkschaamte’ centraal staan. 
De weerslag daarvan is ook terug te vinden 
op zijn website www.naudvanderven.nl. 

 
Het concert wordt verzorgd door het Sebastiaan van Eck, cello, Judith Jamin, cello en 
Kerstin Scholten, harp.  
 
Antonio Vivaldi      Triosonate op.1 nr.12 ’La Follia’ 
(1678-1741) 
 
Michail Glinka      Twee ‘Lieder ohne Worte’ 
(1804-1857)     
 

Lezing 
 
Franz Schubert     Impromptu op. 90 nr.3  
(1797-1828)  
 
Friedrich August Kummer     Variaties op een Zwitsers thema voor 2 celli 
(1797-1879)               

http://www.naudvanderven.nl/


 

 

Jacques Offenbach    Élégie 
(1819-1880) 
 

 

Judith Jamin studeerde aan het conservatorium van Frankfurt am Main en aan het Robert-
Schumann-Institut in Düsseldorf. In 1982 voltooide ze daar haar opleiding bij Johannes Goritzki. 
Later volgde zij nog lessen bij Dmitri Ferschtman. Ze nam twee CD’s op met romantisch cello-
repertoire. De eerste samen met pianiste Klara Würtz, een tweede met Tilly Keessen. Op grond 
van deze laatste CD speelde dit duo een recital in het Mendelssohnhaus te Leipzig.  

Sebastiaan van Eck studeerde aan het Amsterdams Conservatorium en bij Johannes Goritzki aan 
het Robert Schumann Institut in Düsseldorf. Hij is een enthousiast kamermuziekspeler en maakte 
deel uit van o.a. de Camerata Lysy en de Deutsche Kammerakademie. Sebastiaan van Eck is 
verbonden aan het Radio Filharmonisch Orkest. Hij is initiatiefnemer van de zeer succesvolle 
Raadhuisconcerten in Hilversum. In 2008 werd hij ingeschreven in het ‘Gouden Boek’ van die stad.  

Harpiste Kerstin Scholten studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Edward 
Witsenburg . Sinds 1992 is zij verbonden als harpiste aan de orkesten van de omroep. Eerst Radio 
Kamer Filharmonie en nu Radio Filharmonisch Orkest. Naast haar werk in symfonieorkesten treedt 
Kerstin op in ensembles en in kamermuziekbezetting. Met sopraan Maja Roodveldt vormt zij een 
duo. 

 
Waar:    Het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 in Kortenhoef 
Wanneer:   19 september 2021 om 16.30 uur 
Toegangsprijs: € 10,00 kinderen vrij 

 
 

De volgende lezing in deze serie wordt gehouden door Manuela Kalsky op zondag 17 oktober 2021 ook om 16.30 uur. 
Deze lezing wordt aangeboden in samenwerking met VUconnected. 

 Het concert wordt verzorgd door Lineke Lever, vleugel en Oihama Aristibel Puga, cello. 
 


