
 

 

De Oecumenische Streekgemeente hanteert de RIVM-richtlijnen. 
 

Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef in samenwerking met de  

Zondag 20 maart om 11.15 uur 
 

Nesciolezing met concert 
Lezing door Jelle van Baardewijk 

 
Mens en kosmos. Over de geestelijke betekenis van de natuur in nucleaire tijden 

 
 
In de oudheid en middeleeuwen leefde de mens nog in een bezield verband met de natuur, maar 

reeds het vroege Christendom ‘knipte’ de mens weg van de natuur en het proces van 
modernisering trok mens en natuur nog verder uit elkaar. De mens staat sindsdien als denkend 

subject tegenover de natuur als zielloos object. Dat heeft ons veel macht gegeven maar ook 
problemen, zoals het klimaatvraagstuk en de nucleaire dreiging. De mens kan de natuur ook 

vernietigen. Filosofen en biologen pleiten al langer voor een omkering van de verhouding subject-
object; tegenin de antropocentrische focus op het subject, maken zij ruimte voor de natuur als het 
centrum van leven. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. We zitten nu eenmaal vast in een 
modern denkkader waarin de mens zich liever niet identificeert met ‘de natuur’ maar veeleer met 

het eigen bewustzijn. ‘Ik denk, dus ik ben’ zei Descartes al.   
Tijdens deze lezing verkent filosoof Jelle van Baardewijk de idee van een ‘bezield kosmisch 

samenspel’ tussen mens en natuur vanuit het denken van o.a. Hartmunt Rosa over ‘resonanties’. 
De vraag die we verkennen is, hoe we de identiteit van de mens kunnen relateren aan die van de 
natuur. We gaan hiervoor ook te raden bij de (Christelijke) mystiek en romantiek. Niet omdat daar 

nu alle antwoorden te vinden zijn maar wel omdat in deze tradities tenminste een poging wordt 
gedaan om de ethiek en metafysica, leven en zijn, met elkaar te verbinden. 

 

      

Jelle is als ethicus verbonden aan de Vrije Universiteit (universitair docent) en aan de Hogeschool 
Rotterdam (lector). Hij maakt podcasts voor De Nieuwe Wereld op YouTube. Hij schrijft in kranten 
en journals over bedrijfsethische en filosofische vraagstukken.  
 
Het concert wordt verzorgd door Elly van Munster, gitaar. Zij speelt het programma Le 
Zuyderzée – de gitaar in de vroeg-Romantiek. 

 
Napoléon Coste  Le Zuyderzée (Ballade) 
(1805 – 1883) uit: Souvenirs, sept Morceaux Episodiques pour la Guitare, opus 20 
 
Johann Kaspar Mertz  Nocturno 1  
(1806 -- 1856)  uit: Trois Nocturnes pour la Guitare (opus 4) 
     



 

 

Vincenz Schuster  Introduction und Variationen für die Guitare allein  
(ca. 1820)  über das Böhmische Volkslied … opus 8 (Wenen) 
  Introduzione (Adagio) – Thema (Andantino) – Var 1 – Var 2 –  
  Var 3 – Var 4 (Moderato) – Var 5 (Allegretto) - Finale 
 
Mauro Giuliani  The blue bells of Scotland (Moderato) 
 (1781 – 1829)  uit: Sei Arie Nazionali Scozzesi (Florence, ca.1836) 
 

Lezing 
 

              
 

Julian Arcas  Bolero 
(1832 – 1882) 
 
Fernando Sor  Etudes no.17 en 18, opus 35 
(1778-1839) 
  Les Adieux, opus 21 
  Sixième Fantaisie pour Guitare, opus 21 
 
Napoléon Coste  Rondeau 
(1805 – 1883)  uit: Souvenirs de Flandres, opus 5 
 
Napoléon Coste  Les Bords du Rhin (Valse) 
(1805 – 1883)  uit: Souvenirs, sept Morceaux Episodiques pour la Guitare,  
  opus 18 
 

Elly bespeelt in de eerste helft een Weense gitaar, kopie van Stauffer (2014). In de tweede 
helft een Franse gitaar, kopie van Lété (2019), beide instrumenten gebouwd door Martin 
de Witte (Den Haag). 
 
Waar:    Het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 in Kortenhoef 
Wanneer:   20 maart 2022 om 11.15 uur 
Toegangsprijs: € 10,00 contant te voldoen bij de ingang kinderen vrij 

 
De volgende lezing in deze serie wordt gehouden op zondag 22 mei om 11.15 uur. Spreker nog onbekend. 

Concert wordt verzorgd door het harpduo Kerstin Scholten en Colet Nierop. 


