
 

 

Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef met de  
Zondag 20 november om 11.15 uur 

 

Nesciolezing met concert 
Lezing door Arjen Siegmann 

  
Het betreft een lezing in de serie ‘Midden in deze TIJD’ 

De toekomst van het kapitalisme 

“Er zou geen toekomstige tijd zijn als er niets naar ons toe kwam” aldus het woord van Augustinus 
in de beschrijving van het jaarthema. En er komt nogal veel naar ons toe anno 2022. De ene crisis 
wordt afgewisseld door de andere. En het economisch denken dat ons welvaart heeft gebracht, is 

niet meer populair. Economie als wetenschap weet maar moeilijk ruimte te bieden aan morele 
overwegingen, terwijl die zo hard nodig zijn voor een leefbare toekomst voor de mensheid en de 
planeet. “We hebben dringend behoefte aan een humanisme dat de verschillende vormen van 

kennis bij elkaar brengt, met inbegrip van economie, en dat in dienst staat van een meer integrale 
visie op de samenleving”, aldus Paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si’. In de lezing zal een 

poging worden ondernomen om te formuleren hoe dit humanisme eruit zou kunnen zien. 

 

Prof. dr. Arjen Siegmann is stafmedewerker van het 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (“WI”) en bekleedt sinds 

begin dit jaar de bijzondere leerstoel "Waardenvol werk en 

Christelijk-sociaal denken" aan de VU. Zijn wetenschappelijke werk 

verrichtte hij op het vlak van de financiële economie. Voor het WI 

schreef hij de studies De baan als basis (2018), Onder 

dak (2019), Betrouwbaar belasten (2020) en binnenkort 

verschijnt Ontwikkelen als levenskunst (2022). Met andere 

wetenschappers publiceerde hij de bundel Klimaat van het 

midden. Klimaatverandering als gemeenschappelijke 

opgave (2021). Arjen is tevens gemeenteraadslid in Amstelveen. 

 
Het concert wordt verzorgd door Ensemble Rossignol: Alice Gort-Switynk zang (sopraan) 
en blokfluiten en Elly van Munster chitarrone en gitaar  
 

Georg Friedrich Händel (1685-1759)              Sonata IV in F-dur, op. 1 nr. 11, HWV 369 

       Larghetto - Allegro - Siciliana - Allegro  

 

Luigi Rossi (1597-1653)    M'uccidete begli occhi  

Antonio Vivaldi (1678-1741)              Tenero fanciuletto 

       Aria uit: La Gloria e Imeneo, RV 687 

LEZING 

Franz Schubert (1797-1828)              Gretchen am Spinnrade (uit: Faust, opus 2) 

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)   Adelaïde 

Louis Spohr (1784-1859)    Romanze (Larghetto), uit: Zemire und Azor  

 

Mauro Giuliani (1781-1829)     Di due bell’ anime Uit: Sei Ariette op. 95 



 

 

Ensemble Rossignol bestaat uit Alice Gort-Switynk klassiek zang (sopraan) / blokfluiten en Elly 
van Munster theorbe / romantisch gitaar. Het ensemble dankt haar naam aan het eerste concert dat 
zij gaven, met als thema: de virtuoze zang van het Engels Nachtegaeltje. Hun virtuositeit, verfijnde, 
speelse, inspirerende en muzikale spel, doen denken aan de zang van de nachtegaal. Ensemble 
Rossignol treedt sinds 1998 regelmatig op door heel Nederland, met zeer gevarieerde 
concertprogramma’s.  
Zij brachten vier CD’s uit: de CD LocLoc, met werken van Pietro Antonio Locatelli en Matthew 
Locke (in eigen beheer) en de CD Sprong met werken uit de Barok, contrasterend met enkele 
hedendaagse composities met Jazz-invloed (in eigen beheer). De CD London Love, met werken 
van Händel en tijdgenoten (onder het label Aliud Records) en in de zomer 2020 verscheen hun CD 
Vrouw, van verliefd tot ontroostbaar in Barok en vroeg Romantiek.  
Alice Gort-Switynk is werkzaam als docerend en uitvoerend musicus blokfluit en klassiek 
zang. Zij studeerde blokfluit aan het Conservatorium in Enschede bij Marjolijn van Roon en deed 
eindexamen in 1996 (DM) en 1999 (UM). Tegelijkertijd studeerde zij muziektherapie en haalde 
haar diploma in 1998. Later studeerde zij klassiek zang bij Caroline Stam en Francine van der 
Heijden en behaalde in 2016 haar Bachelor of Music bij de Vakopleiding Muziek (SNVM) in 
Amsterdam. Voor meer informatie zie: https://alicegortswitynk.blogspot.com 
Elly van Munster studeerde aanvankelijk klassiek gitaar bij Stanley Noordpool aan het Brabants 
Conservatorium. Vervolgens haalde zij haar doctoraal Spaans aan de Universiteit van Utrecht. 
Uiteindelijk belandde zij toch weer in de muziek en deed in 1994 Staatsexamen luit. 
Behalve als solist treedt zij regelmatig op als begeleider van zangers en instrumentalisten en als 
continuospeler in ensembles (luit en chitarrone). Zij speelt regelmatig in barokopera’s in Nederland 
en in Frankrijk, steeds onder leiding van Frédérique Chauvet (Barokopera Amsterdam). 
ellyvanmunster@planet.nl 
 

                           
 

 Waar:   Het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 in Kortenhoef 
Wanneer:   20 november 2022 om 11.15 uur 
Toegangsprijs: € 10,00 contant te voldoen bij de ingang 

https://alicegortswitynk.blogspot.com/

