
Voor het bijwonen van de Nesciolezing is reservering verplicht! Bel voor uiterlijk 
vrijdag 19 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	in	samenwerking	met	de	VUvereniging	

Zondag	20	september	

Nesciolezing	met	koffieconcert	

Lezing	door	Wim	Dooge	

Over	Iden%teit	

Het	betre4	een	lezing	in	de	serie	‘Iden:teit:	wij	-	zij?’	

Het jaarthema voor de Nesciolezingen van 20-21 luidt: Identiteit: wij – zij? Omdat er in 
onze tijd zo ongelooflijk veel verhitte discussies plaats vinden over wat onze identiteit is of 
zou (moeten) zijn - mede veroorzaakt door de sociale media -  leek het ons een goede zaak 

bij het thema identiteit stil te staan. Maar dit begrip laat zich niet zo eenvoudige 
definiëren. We zijn méér dan vrouw, man, zwart, wit, lesbisch, homo of hetero.  

Dit hokjesdenken verschraalt en ‘verhardt’ onze samenleving. En dat hokjesdenken doen 
wij op verschillende gebieden, vanuit: onze religie, ons land van herkomst, onze 

huidskleur, onze etniciteit en de klasse en de cultuur waarin we zijn geboren, aldus 
Kwame Anthony Appiahs in zijn boek: De leugens die ons verbinden.  

Mede aan de hand van dit boek zal Wim Dooge het jaarthema bij u introduceren. 
Appiah is een Ghanees-Amerikaans filosoof en schrijver, o.a. verbonden aan Harvard, die 
bekend is geworden door zijn denkbeelden over het begrip identiteit, waarbij hij uitgaat 

van de fundamentele gelijkheid van alle mensen op deze aarde, ongeacht 
hun ras of andere vormen van identiteit. 

Wim Dooge studeerde economie en filosofie in Rotterdam, Heidelberg en 
Amsterdam. Hij is werkzaam geweest in de profit en de non-profit sector. 
Hij geeft tegenwoordig lezingen en cursussen op het gebied van filosofie, 
beeldende kunst en literatuur.  

De muziek rond de lezing wordt verzorgd door het cellisten trio Judith 
Jamin, Sebastiaan van Eck en Sebastian Koloski. 

 Michael East      And I as well as Thou  
 (1580 - 1648)      Terpsichone 
        How merrily we lived 

 Georg Friedrich Händel    Uit triosonate in G: 
 (1685 - 1759)     - Andante  
        - Allegro 

 Franz Schubert     An die Musik 
 (1797 - 1828) 

Lezing 

 Ludwig van Beethoven    Uit trio opus 81: 
 (1770 - 1827)     - Allegro 
        - Adagio 
        - Scherzo 
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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 Dimitri Ferschtman. Ze nam twee cd’s op met romantisch cello-

repertoire. Judith Jamin speelt met een aan François Tourte toegeschreven strijkstok uit de 

verzameling “Max Rodriguez” die haar door het NMI ter beschikking werd gesteld. 

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 mede-initiatiefnemer van de zeer succesvolle 

Raadhuisconcerten in Hilversum. In 2008 werd hij bijgeschreven in het Gulden Boek van die stad.  

Sebastian Koloski werd geboren in Bremen (Duitsland). Hij studeerde cello aan de 

Musikhochschule Freiburg bij Christoph Henkel en voltooide zijn studie in de USA bij Aldo 

Parisot. Na zijn terugkeer in Europa speelde hij regelmatig als freelance cellist bij de Berliner 

Philharmoniker. Sebastian Koloski woont thans in Nederland waar hij mede-oprichter was van het 

Utrecht String Quartet. Sebastian Koloski is kamermuziekdocent aan het Conservatorium van 

Utrecht.	

Waar:		 	 	 Oude	Kerkje	aan	de	Kortenhoefsedijk	168	in	Kortenhoef	

Wanneer:		 	 20	september	16.30	-	18.00	uur		

Toegangsprijs:	 	 €	10,00,	(kinderen	vrij)  

De	volgende	lezing	in	deze	serie	wordt	gehouden	op	zondag	18	oktober.	Spreker	is	Wilken	Veen. 

Het	concert	wordt	verzorgd	de	pianisten	AnneAe	Middelbeek	en	Willem	Poot.


