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Inleiding

Mijn manier om een meer dan overvolle conferentie vol te houden en er nog iets van mee te nemen, is om 
direct ter plekke notities te maken op mijn ipad. Later werk ik deze uit. Soms verslapt mijn aandacht en dan 
schrijf ik op wat ik om me heen zie. En soms droom ik gewoon weg. Niet alles is te volgen, maar daarin ben 
ik niet de enige. Als ik iets niet goed begrepen heb en wel eens pols bij anderen, dan hoor ik meer dan eens 
dat anderen net dat punt ook gemist hebben. Ik vind dit dan weer bevrijdend. Soms gaat het gewoon meer om
er te zijn, dan om alles op te pikken. In dat opzicht lijkt een goede conferentie wel op een goede preek. ‘De 
beste preek is de preek die je bij de uitgang al weer vergeten bent’, leerde ik van de spirituele gids en 
karmeliet Hein Blommestein. Het gaat er meer om wat woorden doen, dan om ze te onthouden. Meer dan 
eens zijn ontmoetingen belangrijker dan de precieze inhoud van wat gezegd wordt. Mijn poging om van dag 
tot dag te beschrijven is dus direct te relativeren. Toch probeer ik op het eind enkele lijnen te ontdekken en 
mijn bevindingen samen te vatten. Dat is een constructie achteraf, want die lijn waaierde tijdens de 
conferentie alle kanten op. Ik schrijf dit verslag vooral voor mezelf, maar als er iemand is die meeleest, wens
ik diegene leesplezier toe.
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Zondag 24 juni 2018

Aankomst in Hongarije

v.l.n.r. Dorottya Nagy, Harry Sinnaghel, 
Dineke Houtman, Ton Crijnen, 
Eeuwout Klootwijk

Voor de vierde keer op rij woon ik de jaarlijkse conferentie van de ICCJ bij. Na Rome, Philadelphia en Bonn 
arriveer ik nu in Hongarije. Op de lijst zie ik dat er verschillende Nederlandstalige deelnemers en 
sprekers zijn: Dineke Houtman (PtHU, lid Protestantse Raad voor Kerk en Israël), Jacco Overeem 
(voorzitter van het Centrum voor Israël Studies), Anthony (Ton) Crijnen (afgevaardigde van de KRJ, de 
Katholieke Raad voor het Jodendom), Dorottya de Hulster-Nagy (bijzonder hoogleraar missiologie aan de 
PtHU), Judith Frishman (hoogleraar Jodendom aan de Universiteit van Leiden), Harry Sinnaghel (voorzitter 
van het Overleg Comité van Joden en Christenen in België), Brigitte Wielheesen (afgevaardigde van het 
OJEC) met haar dochter Naomi Hammelburg, die in Israël woont en studeert. We maken gaandeweg de 
dagen kennis met elkaar en trekken met elkaar op in wisselende samenstellingen.

In de lobby schud ik de hand van Tamás Róna, die in ieder geval mijn 
gezicht herkent van voorgaande jaren. Hij is de co-president van de 
Hongaarse Raad van christenen en Joden en vice-voorzitter van het 
voorbereidingscommissie van deze bijeenkomst in Hongarije. Ik spreek 
met hem over de situatie van de Joodse gemeenschap in Hongarije, 
waar hij genuanceerd over denkt. 

Ja, er is antisemitisme, zegt hij, ja, er gaan veel Joden naar andere landen op zoek naar een betere toekomst, 
ook economisch gezien, maar tegelijkertijd is de Joodse gemeenschap beschermd door de overheid. Over die 
bescherming lees ik ter plekke op mijn hotelkamer een column van de Hongaarse Ambassadeur in 
Nederland, András Kocsis1. Hij schreef dit als reactie op een opiniestuk van Erzsó Alföldy, die juist stelt dat 
antisemitische gevoelens nog niet zijn verdwenen2. Ik ben benieuwd of ik hier meer helderheid over krijg.

Meestal zijn de thema’s van de ICCJ-conferenties geïnspireerd door
belangrijke jubilea. Het thema van deze conferentie is daarop geen 
uitzondering, schrijft Pavol Bargár, de jonge bevlogen Tsjechische 
theoloog, die ik in de afgelopen jaren al meerdere malen ontmoet heb.
Honderd jaar geleden was er het einde van de Eerste Wereldoorlog, 
die vele wonden, letterlijk en figuurlijk veroorzaakt. Vele van deze 
wonden wachten om geheeld te worden. 

In een gebroken wereld zoeken religieuze gemeenschappen naar heelwording en verzoening. Welke 
bijdragen kunnen zij geven? Dat is de zoektocht van deze conferentie.

1    https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/-in-hongarije-leven-joden-wel-in-vrede-en-veiligheid-~b3bac54b/
2    https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/weggaan-of-blijven-in-orbans-hongarije-~b0aff313/
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Vlak voor de  opening komt komt Bo Sandahl, president van de ICCJ, hartelijk op
mij af en schudt mij de hand. Terwijl ik groei van trots, blijkt hij mij te verwarren met
iemand anders. We spreken even over onze voornamen. Hij complimenteert mij met
mijn ingewikkelde en mooie voornaam. Bo Sandahl is een heel andere voorzitter dan
de vorige, Phil Cunningham. Was de laatste duidelijk aanwezig, vol met klinkslagen
en soms ook wat gestrest, Bo Sandahl is de rust zelve, en stelt zich duidelijk op de
achtergrond op. Zijn team is meer aanwezig.

Kardinaal Péter Erdö: nieuw pleidooi voor omkeer en boetedoening
Opening event: zo wordt de start van de conferentie altijd genoemd. Het is een jaarlijkse
carrousel van sprekers met welkomstwoorden. En met enkele inhoudelijke bijdragen.
Kardinaal Péter Erdö3 neemt met de eerste keynote de aftrap, een passende uitdrukking
ten tijde van het wereldkampioenschap voetbal, al gaat het meeste daarvan langs mij
heen, dit tot verdriet van de Vlaamse deelnemer. Het Hongaarse woord voor kardinaal is 
biberos, wat op mij speels overkomt. Zonder enige inleiding begint de kardinaal zijn
verhaal. Ik zit met een headset op. Zijn tekst in het Hongaars wordt vertaald in het
Engels, aanvankelijk wat hakkelend. 

Ik kijk tegen het achterhoofd aan van een conferentieganger met een keppeltje op, met de tekst Dohány 
Synagogue Budapest. In het verlengde zie ik de kardinaal spreken. Misschien wel een mooi beeld van wat hij
wil zeggen. We moeten terugkeren naar onze wortels, vertelt hij. Daarbij behoort boetedoening. Zonde heeft 
de verhoudingen verstoord. Hij doet een pleidooi voor een hernieuwde interpretatie van de biecht. We 
moeten ons bekeren, zodat we de harmonie met God weer terug kunnen vinden. Boedapest kent een trieste 
geschiedenis, vervolgt hij, maar ook een rijke cultuur. In de afgelopen decennia kunnen we de revitalisering 
van de drie godsdiensten zien. Niet alleen de beladen geschiedenis verbindt ons, maar ook de gedeelde 
verwachtingen en hoop. We kunnen ingaan op de vragen en angsten van de mensen en proberen hoop te 
bieden. Zijn verhaal wordt afgewisseld met zang, onder begeleiding van de piano. Ik begrijp de woorden 
niet, maar wordt geraakt op een ander niveau. 

Judith Frishman4: Tesjoeva in onze tijd
De tweede keynote wordt uitgesproken door Judith Frishman. ‘Ik voel me niet optimistisch
over de wereld en wil beginnen met bijbelse teksten die ook niet heel vrolijk zijn’, begint
zij. Zo vertelt het zondvloedverhaal dat de Eeuwige spijt krijgt dat Hij de mens gemaakt
heeft. De Eeuwige wil de mensheid vernietigen. De mensheid beseft ondertussen niet welk
kwaad het aanricht. De middeleeuwse commentator Rasji zegt dat Mozes dit vloedverhaal
vertelt aan het eind van zijn leven, als een reminder welke verantwoordelijkheid de
mensheid heeft. De mensen zijn het verleden vergeten en kunnen dus geen betekenis voor
de toekomst hebben. Het vloedverhaal wordt een paradigma van Gods handelen met de
wereld, dat overigens later weer wordt gecorrigeerd door het verhaal van Abraham over
Sodom en Gomorra. Daar laat de Eeuwige zich op andere gedachten brengen. 
Vroege commentaren legden de nadruk op seksuele immoraliteit en roof in het
zondvloedverhaal. Seksuele immoraliteit is in een tijd van me-too beslist niet van gisteren. De vloedgeneratie
mist liefde en negeert het anders-zijn van anderen. Iets later komen de torenbouwers van Babel vooral voor 
zichzelf op. Zij kunnen zich geen wereld voorstellen met God in het midden. God besluit de wereld na de 
zondvloed niet meer te vernietigen. Is dat een daad van verzoening of verzoent God zich met zichzelf dat er 
toch niets met mensen te beginnen is? 

Frishman haalt rabbijn Joseph B. Soloveitchik aan. Wat voor soort mensen zijn wij, vraagt deze zich af? Het 
is aan ons om een keuze te maken. Mensen moeten zichzelf scheppen, is het vernieuwende idee van het 
jodendom. Persoonlijke vernieuwing is een mogelijkheid. Volgens de rabbijnen kun je het beste met tesjoeva 
reageren op lijden. Wat is tesjoeva in onze tijd? Iemand als David Hartman heeft daar behartenswaardige 
dingen over gezegd. Volgens hem heeft bidden naast persoonlijke tegelijkertijd ook sociale en 

3 Archbishop of Esztergom-Budapest and the Primate of Hongary
4 Hoogleraar Jodendom aan de Universiteit Leiden, Geesteswetenschappen, Centre for the Study of Religion
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maatschappelijke consequenties. Het gaat om het actief reshapen van het heden, in herinnering aan de kwade
daden uit het verleden. We moeten ons bekeren en goed doen. In haar slotwoorden maakt Judith Frishman 
een verwijzing naar de International Refugee Day. In Hongarije werd onlangs een wet aangenomen die het 
christendom als de basis van de samenleving verklaarde. Is dit een nieuwe toren van Babel, vraagt zij zich 
af? Zijn wij in staat om verschillende culturen te omarmen? Hoe gaan wij om met herinneringen? 
Herinnering alleen is niet genoeg. Alleen als wij ervan leren en daarbij ons bekeren heeft dit zin.

Ik probeer de beide lezingen tot me door  te laten dringen. Begrijp ik het goed dat zowel de kardinaal als de 
wetenschapper wijzen op het belang van bekering, boetedoening, leren van de eigen fouten van het verleden 
als een stap naar rechtvaardiger verhoudingen? Terwijl de zangeres gedragen een Hongaars volkslied zingt, 
zie ik dat de tolken in hun hokje aan het discussiëren zijn. Ze geven ergens commentaar op, en schudden met 
hun hoofd. Ik vraag me af waar ze het over hebben.
 
Tijd voor de verplichte welkomstwoorden. Daarbij wordt vooral op het papier gekeken. In sneltreinvaart 
rollen woorden over ons hoofd, in het Hongaars uitgesproken door iemand die niet bij naam genoemd wordt 
in het programma. Geen flauw idee wie dit is. In een van de welkomstwoorden maakte een Joodse 
vertegenwoordiger (ook hier ontging me zijn naam) een verwijzing naar een zekere rabbi uit de eerste eeuw, 
die niet begrepen zou hebben dat wij vandaag als twee groepen bijeen komen. Jodendom en christendom zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Het diner werd begonnen door Tamás Róna, die Joodse zegenspreuken zong, dwars door gesprekken heen. 
Het voelde wat rommelig aan. Even daarvoor had hij brood uitgedeeld en gebroken. Het deed mij denken aan
die andere rabbi, die genoeg had voor iedereen. Op het brood strooiden we een beetje zout. 

Maandag 25 juni

Er was een warme begroeting van Dineke Houtman, die later op de zondagavond
aangekomen was. De dag werd begonnen met een meditatief moment met Shmuel
Szteinhendler.5 Luister naar je adem, luister naar het fluisteren van God in je hart, open
jezelf, sprak hij. Hij nam ons mee, in zijn geleide meditatie, in zijn gebed, met zijn
rustige stem. Hij sloot af met een gezongen gebed, waarbij we allen aansloten.

De eerste plenaire morgensessie riep de vraag op naar ‘Reconciliation  in Judaism
and Christianity’. Ik zag in mijn  programmaboekje dat er drie sprekers waren:
Markus Himmelbauer, Ruth Langer en Ilona Szent-Iványi. En er zou nog een plenaire sessie deze 
morgen volgen. Ik wapende me met veel water en bestudeerde de foeilelijke pilaren in de conferentiezaal, die
uitliepen in bloemachtige motieven. Wat zou hier de gedachte achter zijn, speelde door me heen. Ik werd uit 
mijn overpeinzingen getrokken door de eerste spreker die het beeld van biechtstoelen opriep.

Markus Himmelbauer6: Go to confession!
Wat zegt de Rooms-Katholieke Kerk over verzoening? Markus Himmelbauer zoomde al direct
in het begin van zijn lezing in op het sacrament van de biecht. Eerst vond ik dit thema
verrassend, maar ik zag ook wel weer verwantschap met de lezingen van de zondag. Om tot
verzoening te komen, moet je bereid zijn in de spiegel te kijken, de hand in eigen boezem te
steken, boete te doen, te biechten. Go to confession!, riep Himmelbauer uit (mooie naam
overigens). In het sacrament van boetedoening is geheimhouding essentieel. Bij de biecht
heeft de Kerk de autoriteit om Gods vergeving van zonden toe te zeggen. 
Je kunt zes bewegingen onderscheiden bij de biecht. In het Engels: Recollection, Regret, Confession, 
Pardon, Penance, Resenting my behavior. Daarbij moet je ook onderscheid maken tussen vergeeflijke 

5 Rabbi from Chile, President of the Confraternidad Judeo Cristiana de Chile and member of the Executive Board 
van de ICCJ.

6 Minister of the Catholic Parish Wolfsegg am Hausruck (Upper Austria, Diocese of Linz). 1996-2015 Director of the
Austrian Coordinating Committee for Christian-Jewish Cooperation, 2008-2015 teaching Biblical Studies at the 
University College for Teacher Education of Christian Churches, Vienna
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zonden en doodzonden. Eerlijkheidshalve gaf Markus Himmelbauer toe dat er vandaag de dag een crisis is in
de biechtpraktijk. Niemand doet er nog aan. Daarbij heeft de kerk verschillende liturgische praktijken die al 
vergeving in zich dragen. In het verleden zag men soms te veel zonden op iedere hoek, vandaag de dag 
wellicht te weinig. 
Individuele zonden kunnen vergeven worden, maar hoe zit dit met gemeenschappelijke schuld (communal 
guilt) en zondige structuren (structures of sin), zowel economisch, politiek?, vroeg hij zich af. Hij verwees 
naar diverse encyclieken, waarin er sprake is van verzoening met alle schepselen, dit met verwijzing naar 
Franciscus van Assisi. Dit impliceert al grotere verbanden. Verandering begint hoe dan ook met bekering  
(change of heart). En, aardige gedachte: God kan het niet alleen: de genade van God heeft de menselijke 
structuren en medewerking nodig. Hij zei het niet, maar het deed mij denken aan de Joodse gedachte van het 
meewerken aan Gods schepping. Als ik het goed begrepen heb, ziet Markus Himmelbauer in de biecht een 
hulpmiddel om te midden van globale crises verder te komen dan de eigen hulpeloosheid. God kan je 
optillen en je kunt vervolgens wat doen.

Er zijn vragen vanuit de zaal Wat is de relatie tussen verzoening en vergeving? En ook: hoe kan de biecht een
wijdere betekenis hebben? Markus Himmelbauer geeft een veel te kort antwoord: ‘Laten we de sabbat 
serieus nemen, ook een sabbat voor het land’. Er is te weinig tijd om hier verder op door te vragen. Sowieso 
is er weinig tijd voor reflectie, omdat de volgende spreekster al weer klaar staat.

Ruth Langer7: Tsedaka als een Joodse route naar verzoening en verantwoord burgerschap
Joden zijn al te vaak niet als burgers gezien, begint rabbijn Ruth Langer. Dat
is een realiteit in een gebroken wereld. Als je spreekt over 
verzoening/reconciliation, dan is dat geen Hebreeuws woord. Het is een 
moderne term. Dat wil niet zeggen dat de gedachte erachter niet voorkomt in
het Jodendom en in de liturgie. Zij verwijst naar het Talmoedtraktaat Mishna
Yoma 8:9, waar  ingegaan wordt op Jom Kippoer. Ga eerst naar degene tegen
wie je gezondigd hebt, en kom dan pas aan bij God. 

Er zijn lijsten met zonden, en op Grote Verzoendag wordt als het ware tegen God gezegd: ‘U weet wat wij 
als zonden moeten belijden, hier is het ruwe materiaal (lijst van zonden)’. In liberale liturgieboeken komt er 
een besef van een bredere verantwoordelijkheid. Soms worden zelfs met zoveel woorden xenofobie en 
extremisme benoemd. Al is er sterk het besef dat zonden persoonlijk zijn, in sommige liturgische 
bewoordingen komt ook de ecologische en sociaal-economische verantwoordelijkheid om de hoek kijken. Zo
komen er in het Unetanah Tokefgebed, dat zowel op Rosj haSjana als Jom Kippoer gebeden wordt, 
formuleringen voor als: ‘each person’s hand’, ‘all that lives on earth’, ‘judging each living being’, 
‘determining the fate of everything in creation’. De bredere wereld komt zo in zicht. Ruth Langer maakte in 
haar lezing onderscheid tussen chesed (liefde, love, caritas), als menselijke deugd en tsedek 
(rechtvaardigheid, righteousness) als daad. Zij verwees naar Maimonides’ ladder van tsedaka, waarin 
verschillende niveaus van daden van rechtvaardigheid worden benoemd. Er worden verschillende 
handelingsmogelijkheden gegeven om tsedaka te doen (variërend van onbewust en tegen je zin tot vrijwillig 
en bewust). De bekende opperrabbijn Jonathan Sacks vertaalt deze weer in universele ethische principes die 
we kunnen gebruiken om met de mensheid als geheel om te gaan. Ruth Langer maakte nog even een 
uitstapje naar de kabbala en tikkoen olam, de notie van het heelmaken en repareren van deze wereld. Deze 
Joods-mystieke gedachte gaat in op de gebrokenheid van de wereld en wegen om deze te helen. Het liberaal 
jodendom met zijn aandacht voor social justice is volgens Ruth Langer een route naar tikkoen olam. Als 
voorbeeld noemt zij later in het gesprek de vragen rond de opvang van vluchtelingen en rond migratie. Het is
volgens haar heel belangrijk dat kerken hun protestgeluid laten horen, protesteren tegen ontmenselijking. Dat
is een voorbeeld van tikkoen olam.

Haar verhaal roept andere vragen op. Als verzoening zo’n belangrijke rol speelt in de liturgie, zowel Joods 
als christelijk, wat betekent het dan dat wij vooral in een seculiere wereld leven? Wat zegt dit mensen van 
buiten de kerken? Ruth Langer antwoordt, dat je mensen van buiten de kerken zeker wel kunt betrekken bij 
wat jijzelf belangrijk vindt. Je kunt mensen ‘bringing into the discourse, changing a little word here and 

7 Professor of Jewish Studies, Theology Department, Associate Director of the Center for Christian-Jewish Learning, 
Boston College, USA

6



there’. Is het zo simpel?, denk ik ondertussen. Maar ongetwijfeld zal zij het dieper bedoeld hebben dan ik 
heb opgepikt.

Ilona Szent-Iváyi8: Verzoening is een geschenk van God

Ter introductie vertelde Ilona Szent-Iványi iets over het unitarisme, dat nu haar    
450-jarig bestaan viert. Het is een liberaal christendom, dat gelooft in één God. 
(Dit is uiteraard een sterk tekortschietende en uit de bocht vliegende 
samenvattende omschrijving). Reconciliation/verzoening is een populair woord 
geworden, vervolgt ze. Maar het woord heeft wel verschillende betekenissen, wat
geïllustreerd kan worden aan de hand van bijbelverhalen. 

In het verhaal van Kaïn en Abel is er geen sprake van vergeving of acceptatie van de kant van Kaïn en dit 
leidt tot moord. Een ander verhaal is dat van Jozef, die bereid is om zijn broers te vergeven. De voorwaarde 
is wel dat de dader zijn zonden beseft. In de parabel van de verloren zoon reageren beide zoons verschillend, 
maar de vader heeft beiden lief en er is vergeving. Een belangrijke notie bij bijbelse vergeving is dat dit vaak
samengaat met materiële genoegdoening. En, ook niet onbelangrijk: de wraak is aan God, niet aan mensen.  
Niet alleen de wraak moet je bij God laten, maar ook de vergeving. Vergeving is een geschenk van God. 
Reconciliation/verzoening begint bij onszelf, zegt zij. Je kunt pas tot verzoening komen als je jezelf leert 
kennen en jij je eigen identiteit vindt. Er zijn liturgische modellen van verzoening en heelworden in de kerk, 
maar een belangrijke voorwaarde daarbij is toch wel dat de kerk verzoening wel moet praktiseren. Het mag 
niet bij woorden en loze gebaren blijven. Verzoening kan alleen betekenis hebben als het vooraf gaat door 
zelfonderzoek, bij beide partijen. Er moet de intentie zijn tot bekering. Aan het slot gaat Ilona Szent-Iványi in
op het antisemitisme in Hongarije. Er is volgens haar sprake van antisemitisme in de politiek, niet zozeer 
meer in de kerken. Joden en christenen hebben hun macht verloren en staan vriendschappelijk ten opzichte 
van elkaar. Deze laatste zinnen roepen vragen op. Is het werkelijk zo dat antisemitisme in Hongarije vooral 
politiek is, en niet kerkelijk? Er komen tegenwerpingen. Kijk naar de tragedie van de Hongaarse Joden, 
brengt iemand naar voren. De kerken hebben het in de Tweede Wereldoorlog laten afweten. Er is weliswaar 
nu een beter klimaat, maar er is nog steeds sprake van antisemitisme. We zijn er nog niet, zo wordt uit de 
zaal gezegd.

met Jacco Overeem luisteren naar de lezingen...

8 Unitarische/Protestantse dominee, gepromoveerd in Christen-moslim relaties en board member van de Hungarian 
Jewish-Christian Council and de Christian-Jewish Society in Hongarije.
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De tweede morgensessie was over het onderwerp ‘Towards responsible citizenship: On leaving the 
victim mentality behind the context of Central Europe’. Weer waren er drie sprekers: Monika Kovács, 
Stanislaw Krajewski en Dorottya Nagy. Het was nog maar 11.00 uur. 

Monika Kovács9: Laat de slachtoffermentaliteit achter je!
Monika Kovàcs sprak Engels met een sterk Hongaars accent. Zij legde uit, dat er twee
dingen uitspringen in het omgaan met de Holocaust in Hongarije: de grote aandacht
ervoor en de slachtofferrol. Wat het eerste betreft: Budapest is volgens haar de stad
van de Holocaust memorials. Het lijkt in eerste instantie dat er veel aandacht voor is.
Er is aandacht voor de Holocaust in educatieprogramma’s, er is de Holocaust 
Remembrance Day, Hongarije is lid van een aantal ‘international Holocaust
remembrance alliances’, je kunt verwijzen naar het Holocaust Documentation Center
en er zijn tal van toespraken van politici tijdens herdenkingsbijeenkomsten. Wrang
gezegd: de Holocaust leeft. Maar er is zeker ook sprake van een ‘official holocaust memory’, dat zich uit in 
een ‘victimhood identity and responsibility avoidance’. Dat er zoveel Hongaarse Joden zijn weggevoerd, 
wordt niet direct gezien als een verantwoordelijkheid van de overige Hongaren. De Holocaust was de schuld 
van Hitler, waarvan ook Hongarije slachtoffer is geworden. Er is dus sprake van een zekere schizofrenie. Je 
vraagt aandacht voor iets waarvoor je vervolgens niet echt verantwoordelijkheid wil dragen. Er zijn wel 
tegenbewegingen. Zo worden er tegen de officiële Holocaust herdenkingen ‘living memorials’ opgericht: 
mensen die hun symbolen en foto’s spontaan naar bepaalde plaatsen brengen en zo de herinnering aan de 
Holocaust levend willen houden. Kortom, er zijn verwarde collectieve herinneringen, die ertoe leiden dat 
men zich slachtoffer voelt en waardoor men geen stelling kiest voor vluchtelingen nu. Hoe komt dit?

Daarvoor, legt Monika Kovàcs uit, moet je terug gaan naar het einde van de Eerste Wereldoorlog en kijken 
naar de bijzondere geschiedenis van de Hongaarse Holocaust. In het Trianonverdrag werden grote gedeelten 
van het Hongaarse grondgebied toegekend aan nieuw te vormen staten. Hongaren voelden zich slachtoffer 
van deze wereldoorlog. Bij de opkomst van Hitler-Duitsland waren er beloftes dat Hongarije delen weer 
terug zou krijgen. In ruil daarvoor  moest meegewerkt worden met de deportatie van Joden. Er was sprake 
van een relatief late deportatie in 1944, maar dit wel met volle collaboratie. Het einde van haar lezing ging 
opeens snel. Monika Kovàcs riep op tot een gezamenlijke toekomst na een verdeeld verleden. En zei daarbij: 
‘Haal de monumenten neer, omdat ze voorbij gaan aan wat er echt leeft’. Ik begreep dit niet, en ook de 
strekking niet van wat ze wilde zeggen. En in de onderlinge gesprekken merkte ik dat dit ook bij anderen 
vragen opriep. Ze wilde voorbij de slachtoffermentaliteit. Maar is een weg daartoe dat je geen 
Holocaustgedenktekens meer wilt? Het deed me wel wat denken aan verschillende geluiden uit de 
Nederlandse Joodse gemeenschap, waar ook verschillend gedacht wordt over herdenkingen en 
herdenkingsmonumenten. Sommigen staan daar kritisch tegenover: ‘Wij zijn een gemeenschap van levende 
Joden, niet van dode’. Toch heb ik daar moeite mee. Herdenken wil toch niet zeggen, dat je je vastzet in het 
verleden?

Stanislaw Krajewski10: Weest trots op je eigen religie zonder de ander als minder te zien!
Nog maar net bekomen van dit verhaal, kwam Stanislaw Krajewski achter de 
microfoon staan om iets te vertellen over de situatie in Polen. Ook hij sprak over 
groepsmentaliteit en slachtoffermentaliteit. Als je bent uitverkoren, dan ben je 
uitverkoren om te lijden, is een gedachte die volgens hem in de Poolse samenleving 
speelt. De populistische politieke leiders spelen met de slachtofferrol. De vraag is 
dan hoe je de slachtofferrol kunt omvormen in iets wat de samenleving inclusief de 
religies vooruit helpt. Dat je religieus bent, merkte hij op, kan betekenen dat je 
verschillend bent van anderen en dat ook zo wil beklemtonen. 

9 Associate Professor at the Institute of Intercultural Education and Psychology at ELTE (Eötvös Loránd University, 
Budapest)

10 Professor at the Institute of Philosophy of the University of Warsaw, founding member of the Polish-Israeli 
Friendship and of the Polish Council of Christians and Jews
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Het kan ook betekenen, dat je blij bent met wie jijzelf bent en wie de anderen zijn. Interreligieuze dialoog  
kan een stap vooruit zijn naar gezonde samenlevingen. Je kunt trots zijn op je eigen religieuze achtergrond 
zonder de ander neer te zetten als iemand die minder is dan jijzelf. Dit is een waarheid als een koe, die nog 
weer eens bij de horens werd gevat.

Dorottya Nagy11: Pleidooi voor een ‘healing of the broken relationality’ en een ‘commitment to relationality’
Ik had nog niet eerder met Dorottya Nagy kennisgemaakt, dus ik stapte voor
haar lezing op haar af. We ontdekten dat we beiden tot de Jongeneelfamilie
behoorden: beiden gepromoveerd bij Jan Jongeneel, beiden dus met een
missiologische achtergrond. In haar grondige maar zeker niet gemakkelijke
lezing reflecteert zij op de vraag hoe je in de context van Centraal Europa toe
kunt groeien naar een verantwoordelijk burgerschap, waarbij je de
slachtoffermentaliteit achter je probeert te laten. Wat betekent dit voor de staat
en wat voor de burger die in die staat leeft?  In mijn beleving is het vooral een theologisch en filosofisch 
verhaal over wat het betekent burger te zijn in een staat die zoekt naar identiteit. De vraag die Dorottya Nagy
zichzelf stelt is dan: Wat is de relatie tussen geloof en burgerschap? Hoe verhouden geloofsvoorstellingen, 
praktijken en bronnen zich tot vormen van burgerschap? Wat is een burger eigenlijk? Als je hierover gaat 
nadenken, legt ze uit, dan stuit je al snel op processen van personalisering en depersonalisering. 

Veel staten in Centraal- en Oost-Europa hebben de neiging zichzelf te zien als personen (personificatie) die 
zich tot andere natiestaten verhouden (personifiëring). Als burger moet je hierin je weg maar zien te vinden, 
en voordat je het weet kun je ondergeschikt gemaakt worden (depersonificatie) aan het belang van de staat. 
Een voorbeeld daarvan is landbezit. Welk deel van het land behoort bij welke staat? Als een natiestaat land 
verliest, verlies je dan als burger een deel van je identiteit? Omdat de staat slachtoffer wordt, krijg jij een 
slachtoffermentaliteit. Eigenlijk zou je afstand moeten kunnen nemen, wat in theologische taal ‘bekering’ 
heet. Je zou kritisch moeten kunnen kijken naar het geweld en de agressie, ook door jouzelf gebruikt, maar 
dit is vaak onmogelijk als het hele slachtofferverhaal ingebed is in een historiografie: het geschiedkundige 
verhaal (hoe fictief ook) waaraan die staat identiteit ontleent. Dorottya Nagy wijst erop, dat die 
slachtoffermentaliteit erg krachtig kan zijn. Er worden zondebokken gezocht en gevonden. Dat alles leidt tot 
een ‘brokenness of human relationships, the brokenness of relationality’. Ook na de val van de Muur was 
hiervan sprake. Al spoedig groeide de teleurstelling in het leiderschap en de vlucht was terug naar de mythen 
van de natiestaten van weleer. Hoe kom hier nu uit? Wat in ieder geval belangrijk is, zo stelt zo, is de 
‘healing of memories’. Je moet weer met het complexe verleden in het reine komen. Maar dat is niet genoeg. 
Als theoloog pleit zij voor ‘the healing of the broken relationality’. Daarmee bedoelt zij een vorm van 
verantwoordelijk burgerschap vanuit geloofsperspectief, waarbij je de complexiteit van menselijke relaties 
erkent en waarbij je waarschuwt tegen iedere personificatie van natiestaten. Een ‘commitment to 
relationality’ zou de voorwaarden kunnen scheppen voor zelf-reflectie of bekering. Alleen zo kun je een 
vrijer mens worden. 

Na deze lezing moest ik even naar adem happen. Veel werd in weinig 
woorden gezegd, met een abstractieniveau dat er mocht zijn. Ik keek 
rond en meende te bespeuren dat mensen onder de indruk waren van 
haar persoonlijkheid en de kracht waarmee zij de dingen bracht. 
Tegelijkertijd vroeg ik me af of anderen  en ikzelf haar wel goed 
begrepen. In de veel te spaarzame tijd voor gesprek en reflectie (ik 
blijf dit herhalen), vatte zij het nog eens anders samen: Welke 
bronnen hebben wij in onze geloofsgemeenschappen? 

Met Harry Sennaghel en Ton Crijnen...
Dit is een betere vraag dan te stellen dat geloofsgemeenschappen per definitie kunnen bijdragen. Sommige 
gemeenschappen kunnen zichzelf niet heel maken. We hebben de ander nodig.’ En nog zo’n fraaie zin: ‘The 

11 Hoogleraar missiologie aan de PtHU in Amsterdam. Bijzondere aandachtsvelden: migratie, missiologie, 
ecclesiologie, christendom in postcommunistisch Europa. Daarnaast is zij President of the Central and Eastern 
European Association for Mission Studies en Luthers predikant. 
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dichotomy between victim and perpetrator has to be complicated’. Oftewel: het is veel te simpel om te 
spreken over dader en slachtoffer. De werkelijkheid zit ingewikkelder in elkaar. Wie in de ene context 
slachtoffer is, kan in de andere dader zijn. Het heelmaken van relaties geldt dan niet alleen tussen personen, 
maar ook in jezelf. Je moet je eerst met jezelf en met de conflicten in jezelf verzoenen, voordat je een 
heilzame en heelmakende invloed kunt hebben op grotere gemeenschappen. 

Tijdens de lunch konden we niet alleen deze woorden, maar ook het warme eten verteren. De maaltijden 
zijn rijk en overvloedig. Beperk ik mijzelf tot enkele boterhammen met kaas tussen de middag, hier eet ik 
verschillende vlees- en vissoorten (mijn vegetarisme lijdt in deze dagen), salades, soep, en zoete spijzen na. 
Om het gezond te houden zit daar ook vaak nog een stuk meloen bij. De gesprekken gaan aan tafel gewoon 
door. Soms Nederlandstalig, maar vaak ook in het Engels, met een enkel Frans of Duits woord ertussen door.
Ik probeer na de maaltijd nog even de benen te strekken. Mijn lange lijf krijgt het stevig te verduren tijdens 
de lange zitsessies. Ik loop het park in en zie bedelaars en/of zwervers op banken liggen. Anderen liggen te 
genieten van de zon, lang uit in het gras, sommigen met ontbloot bovenlijf (de mannen dan). Stelletjes zitten 
in elkaar verstrengeld en mij schiet de commitment to relationality te binnen. Een staat kun je niet zoenen, 
elkaar wel.

In de middag ga ik naar de workshop toe ‘The power of words -  Does Buber's Idea of Reconciliation 
and Humanity still speak to us today?, geleid door Eva Schulz-Jander en Birgit Meurer. 

Eva Schultz-Jander12 Birgit Meurer13

Een mooi gedicht van Jehuda Amichai, getiteld ‘The Place where we are Right’ was de start van deze sessie.

In the place where we are right
Flowers will never grow
In the spring
The place where we are right is trampeled and hard as asphalt
Doubt and love, however,
Soften the world
Like a mole, like a plow
And a whisper will be heard
In the place where the house stood
That was destroyed

Eva Schultz-Jander haalt W. John Morgan aan, die drie typen van dialoog bij Buber weet te onderscheiden.
Er is de echte dialoog (genuine), waarin de deelnemers zich tot elkaar verhouden in een authentieke en 
wederkerige relatie. Er is de technische dialoog, waarbij het vooral gaat om objectieve feiten en 
gegevenheden. En er is de vermomde monoloog (disguised monologue), waarbij de eigen meningen en 
gevoelens naar voren gebracht worden. Je zou zeggen, dat het vooral gaat om de eerste vorm, maar het is 
belangrijk om alle drie de vormen te erkennen voordat je tot dialoog kunt komen. Alle drie zijn nodig om 
onderlinge conflicten op te kunnen lossen. Soms moet je iemand met een eindeloze dialoog laten uitpraten 
om überhaupt tot een gesprek te kunnen komen. Onwillekeurig kreeg ik het beeld van sommige mensen voor
ogen.

12 President of the Association of Friends and Sponsors of the Martin Buber-House, Heppenheim
13 ICCJ staff, betrokken bij educatieprogramma van het Martin Buber-House, Heppenheim
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Wat zijn vereisten voor een echte dialoog zodat je bepaalde conflicten kunt verminderen of zelfs oplossen?
Dat zijn er een aantal: moed, vertrouwen, respect, van perspectief kunnen veranderen (je eigen ik-gerichtheid
te boven komen), empathie (in iemands schoenen kunnen staan en diens werkelijkheid accepteren), 
concentratie op het hier en nu, gemeenschappelijke grond willen vinden, je goed laten informeren. Dit is 
zoveel, dat ik een glimlach niet goed kon onderdrukken. Wie kan zeggen dat hij of zij over al deze vereisten 
beschikt?

Martin Buber was een aanhanger van zionisme, maar dat verstond hij niet als een politiek idee, maar als een 
way of living, vertelden beide vrouwen. Zionisme heeft te maken met verlangen. Het wordt gevaarlijk als een
staat dit verlangen vertaalt in politieke macht, met uitsluiting van anderen. Een citaat werd getoond via de 
beamer: ‘Egoism on behalf of a nation is not better than egoism of behalf of an individual’. Tijdens de 
inleiding van deze workshop (er bleef overigens niet veel tijd over om daadwerkelijk te workshoppen) kwam
er tal van andere fraaie citaten naar voren: ‘I do not accept any formulas for living’. Menszijn is voortdurend 
in beweging zijn. Je kunt en moet elkaar niet vastleggen en vastpinnen op woorden en formules. En als je 
dan toch probeert om te formuleren welke essentiële menselijke behoeften er zijn, dan kom je ongeveer hier 
op uit: om je gevoelens en gedachten met anderen te delen, om taal en woorden te gebruiken, om met humor 
en zelfrelativering te kunnen leven, om te kunnen lachen.
Buber was een visionair en tegelijkertijd realistisch. ‘The only act where we can create life is one of love, yet 
we easily harm and kill each other.’ Eva Schultz-Jander stond een tijdje stil bij een belangrijke rede, die 
Buber in 1953 in Frankfurt gehouden heeft, getiteld ‘Genuine Dialogue and the Possibilities of Peace’ (‘Das
echte Gespräch und die Möglichkeit des Friedens’). Dit alles ter gelegenheid van de ‘Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels, die Buber mocht ontvangen. Bijzonder is dat Buber, zo kort na de Tweede 
Wereldoorlog, Duitsers niet als één groep ziet, maar onderscheidt. Het is van belang om weer de taal van het 
vertrouwen te hervinden. Dat vereist moed om risico’s te nemen, een sprong te wagen. Alleen zo kan de 
crisis van de mensheid overwonnen worden. Er moet weer nieuwe taal ontwikkeld worden en een echte 
dialoog tussen mensen ontstaan, wil de crisis van de mensheid overwonnen worden. 

We krijgen een artikel uitgereikt, waarin verslag wordt gedaan van een dialoogbijeenkomst tussen  
Palestijnse en Joodse deelnemers. We krijgen een opdracht mee: wat gaat er mis? Hoe zouden de 
dialoogaanzetten van Buber behulpzaam kunnen zijn?

De pauze breekt aan. Op tafels staan kleine hapjes en taartjes, en ik zie dat sommigen daar gretig gebruik 
van maken. Conferenties als deze zijn uiterst nuttig om bij te tanken.

De plenaire middagsessie heeft als thema: ‘How can I find God in the other? Towards responsible 
religious belonging?’ Dit keer zijn er maar liefst vijf sprekers: Klára Anwar, Márta Cserháti, Elena Dini,
Reuven Firestone, Mohammad Hannan Hassan. Zij zijn betrokken bij het International Abrahamic Forum
(IAF), een loot van de ICCJ. Hoewel ik in mijn persoonlijke leven geen gebrek aan woorden heb, doet deze 
woordenvloed aan de tijden van Noach denken. Waar is er vaste grond onder de voeten? Waar kun je als vrije
vogel met een takje in je bek genieten van een topervaring? Het is gewoon te veel. Toch ga ik onverdroten 
door met aantekeningen maken op mijn ipad, terwijl ik zo nu en dan een opmerking maak met mijn buurman
of – vrouw en soms verlang naar een biertje op een terras. 
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Reuven Firestone14: Kies maar: ben je terughoudend of meer open en aanvaardend?
Het is eigenlijk heel simpel, vertelt rabbijn Reuven Firestone. Als de 
tijden goed waren, waren Joden geneigd zich naar de wereld buiten 
hen te richten, waren de tijden slecht, dan deden ze dat niet. Verder 
kun je zeggen dat een karaktereigenschap van (religieuze) Joden was, 
dat zij geen anderen goden dienden, er niet van hielden dat aanhangers
van andere religies zich bij hen aansloten. En zij keerden zich tegen 
religies die tegen hen gekeerd waren. In de Middeleeuwen waren er 
twee klassieke posities: een terughoudende die belichaamd werd door 
Maimonides en een meer open en aanvaardende houding. 

Ongetwijfeld heeft hij meer en diepere dingen gezegd, maar dat is dan aan mij voorbij gegaan. In het gesprek
later stelde Reuven Firestone de als-vraag: Wat als niet christenen maar Joden de onderlinge strijd hadden 
gewonnen? Nu zijn er gevechten geweest en battles hier en daar over theologie, dogmatiek en andere 
nastiness. De christenen hebben gewonnen en de prijs was het Romeinse Rijk. Dat veranderde het 
christendom in een imperiale godsdienst. Waarop rabbijn Willy Weisz ironisch ertegen in bracht: Joden 
hadden niet kunnen winnen, want dan zou een Romeinse man besneden hebben moeten worden. Daar zou hij
zich nooit toe hebben laten overhalen..!

Elena Dini15: Zorg dat God niet verdwijnt uit je leven!
Met humor vertelt Elena Dini dat zij de term ‘Responsible religious belonging’ in 
de  themavraag van deze middag heeft gegoogeld. De term komt slechts twee keer 
voor en één keer bij de ICCJ. Dat zegt iets over de gebruikte terminologie. Als de 
vraag is: Hoe kun je God vinden in de ander?, dan is wellicht de eerste vraag die je 
je kunt stellen: ‘Wie is mijn ander?’ Facebook geeft het antwoord, vertelt Elena Dini
vrolijk. Al is het daar een merkwaardig fenomeen: ‘Mijn vrienden komen en 
verdwijnen soms zomaar, zonder dat je daar iets voor hoeft te doen’. 

Zorg er daarom voor dat God niet zomaar verdwijnt uit je leven. Om God in de ander te vinden, moet ik de 
ander zien, vervolgt zij. God is present in de ander. Een bijbels verhaal daarover is het verhaal van de wijzen 
uit het Oosten: God laat zich zien in de levens van anderen in andere tradities. En dan: als je God vindt in de 
ander… wat gebeurt er dan? Elena Dini geeft enkele voorbeelden uit haar eigen context. Zo verwijst ze naar 
interreligieuze ontmoetingen tussen jonge Italianen en jonge vluchtelingen. Dat doet wat met beide groepen. 
Dus: als je dan toch spreekt over ‘responsible religious belonging’, dan kun je dit zo uitwerken dat dit gaat 
over een toebehoren aan een onconventionele God, in de context van de samenleving, midden in je eigen 
gemeenschappen, in de ontmoeting met de ander.

In de wandelgangen hebben we het erover als Nederlandssprekende delegatie: Hoe komt het toch dat 
nergens Emmanuel Levinas genoemd wordt, met zijn benadering van het Gelaat van de Ander?

14 Regenstein Professor in Medieval Judaism and Islam at the Hebrew Union College Jewish Institute of Religion in 
Los Angeles, and Chair of the Steering Committee of the ICCJ’s International Abrahamic Forum (IAF)

15 Voluntary teaching assistent in Islamic History and Institutions at the University ‘Roma Tre’. Responsible of the 
Interfaith group at the Sacred Heart Basilica in Rome and member of the steering committee of ICCJ’s International
Abrahamic Forum
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Klára Anwar16: Mozes en Jezus zijn moslims
Met een snelle woordenstroom maakt Klára Anwar duidelijk dat Islam vrede en
gehoorzaamheid betekent. Het is vrijwillige onderwerping aan God. Allah is Gods
persoonlijke naam, voegt ze eraan toe, Hij schiep de wereld en onderhoudt deze. Een moslim
is degene die God gehoorzaamt, dus Mozes en Jezus zijn moslims. Ze kijkt daarbij blij de zaal
in. Ik krab me op het hoofd. Kun je dit wel zo zeggen? Ga je niet te snel voorbij aan hoe Joden
en christenen zichzelf zien en doe je daarbij wel recht aan de geschiedenis? Ze is al weer
verder bij het concept van jihad. Dat is geen gewelddadige strijd, maar duidt op de uiterste
inspanning om God te behagen. 

En nog iets stelt ze bij: Sjaria roept associaties op van iets extreems en onrechtvaardigs, maar in 
werkelijkheid is het een set met regels waarnaar moslims leven. En de Koran bevat woorden van God die als 
doel hebben dat mensen goed, gezond en rechtvaardig leven. Moslims en niet-moslims. Zo vertelt en vertelt 
ze en verliest zich in details over het leven van de profeet. Het komt op me te harmoniserend en te weinig 
kritisch over. Ton Crijnen stelt een kritische vraag: hoe is het om in Hongarije te wonen, een land dat de 
christelijke traditie als de backbone van de samenleving beschouwt en (moslim) vluchtelingen het land uit 
wijst? Ze geeft er geen antwoord op. ‘Ik ben moslim en ben een actief lid van de Hongaarse samenleving en 
span me daarvoor in’, zegt ze. En later voegt ze eraan toe: ‘De moslimtraditie behoort bij de Europese 
traditie en is deel van de Hongaarse traditie. Wij proberen om goede burgers te zijn. Hopelijk dringt dit door 
tot de wijdere samenleving.’  

Márta Cserháti17: Parabel van de goede Samaritaan
Márta Cserháti neemt de parabel van de goede Samaritaan als uitgangspunt van haar
bijdrage. Volgens haar bevat dit verhaal tools om te gebruiken in religieuze conflicten. Er is
in het verhaal een etnisch probleem. Opvallend daarbij is, dat Jezus de etniciteit van de man
niet benoemt. Ze legt omstandig de gelijkenis uit en vertelt deze na, zo uitvoerig dat ik de
zaal ga rondkijken. Sommige mensen in de zaal vallen in slaap. Er is één vaste bezoeker die
ik op alle voorgaande conferenties in slaap heb zien vallen. Blijkbaar geeft het hem rust.

Mohammed Hannan Hassan18: Theologie helpt ons niet verder, ethiek wel
Deze bevlogen man met een vriendelijke uitstraling – ik vind hem bovendien wel 
iets op de Dalai Lama lijken – gaat in op het concept van minderheid. Het hele idee 
van minderheid is een mentale constructie. ‘Ik voel me niet als een minderheid, we 
zijn hetzelfde. Ik spreek niet namens de moslims, hoewel ik een moslim ben’. Over 
welke God spreken we eigenlijk?, vraagt hij zich verder af. De theologische God? 
De God volgens de wet? Een ethische God? ‘Ik zie alleen aspecten van God’. 

Hij is duidelijk kritisch naar theologie, omdat theologie volgens hem altijd onderscheid en verschil maakt. 
Het helpt ons niet verder. Het gaat om ethiek, wat we kunnen doen om de wereld te verbeteren. Ik voel zijn 
punt aan, maar denk tegelijkertijd dat hij een onterechte scheidslijn aanbrengt tussen theologie en ethiek. Hij 
heeft wel degelijk een theologische visie, alleen zet hij zich af tegen bepaalde invullingen en uitwerkingen 
ervan. Als je vindt dat God ethische dingen van je vraagt, zit daar toch echt een theologische visie onder. 
Origineel was dat Mohammed Hannan Hassan niet de ander als zodanig problematisch vindt, maar het 
anders maken van de ander. ‘Othering the others is problematic, not the other.’ 
 

16 PhD in Management and Business Administration Sciences, BA degree in Islamic Sharia from the European 
Institute for Human Sciences at Lampeter University, UK, teacher of religion in the Organization for Muslims in 
Hungary

17 Associate Professor for New Testament, Lutheran  University in Budapest
18 Director Capacity Building and Interfaith Engagement, Vice Dean Academy, Islamic Religious Council of 

Singapore, member of the Steering Committee of ICCJ’s International Abrahamic Forum
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Na deze bijdragen vraag ik me toch af of er een richting van een antwoord is gekomen op de vraag hoe je 
God in de ander vindt. Waar en hoe licht Gods gelaat op in de ander? Hoe concreet kun je dit maken? De 
panelleden komen met fragmentarische invullingen, en misschien is dat maar goed ook. Want hoe zou je God
kunnen vastleggen in een beeld van de ander?

Avondbijeenkomst: De film die niet vertoond werd...
De avondbijeenkomst verliep anders dan gedacht. De bedoeling was om naar een documentaire film te 
kijken, Stealing Klimt: The true story of the Woman in Gold. Het is het verhaal van Maria Altmann die vijf 
door de Nazi’s gestolen schilderijen van Klimt in het bezit van haar familie probeert terug te krijgen. Alleen 
werkte de techniek niet mee. De dvd weigerde zich te laten opstarten, zelfs niet toen IT-deskundige en 
aankomend predikant Harry Sennaghel er zich mee bemoeide. Ik kon daardoor vroeger naar bed. Het was 
wel mooi genoeg geweest. Hoewel anderen van de gelegenheid gebruik maakten om te kijken naar het 
wereldkampioenschap voetbal.

Dinsdag 26 juni

De dag werd begonnen met een meditatief moment. Er kwam iemand naar voren – zijn naam weet ik niet 
– die een verhaal vertelde uit het Islamitisch mysticisme. Het was het verhaal van de kaars in de kamer met 
spiegels van diverse makelij, grootte en kleur. Sommige spiegels zijn gebarsten, andere vuil, weer andere 
schoon en fraai.  Zoals de spiegels de kaars reflecteren op verschillende manieren in verschillende kleuren, 
zo is ieder mens een reflectie van God. Een prachtig verhaal waarbij ik onwillekeurig moest denken aan het 
Spiegelmonument in Jad waSjem in Jeruzalem. Ook een ruimte met spiegels en een kaars. Alleen worden 
daar de namen van kinderen genoemd die door de Sjoa de volwassenheid niet hebben bereikt.

De hoofdlezing deze morgen werd uitgesproken door Michael Trainor uit Australië. Twee respondenten 
reageerden erop: Alan Berger en Rita Perintfalvi. Het thema was: ‘Religious fundamentalism and political 
extremism’. 

Michael Trainor19: Wees nederig, open en vrijgevig!
Michael Trainor heb ik al op verschillende conferenties meegemaakt. Ik vind 
hem een geweldige man. Een begaafd spreker, een kundig moderator, een man 
met humor, een didacticus. Hij komt uit Australië en spreekt ‘very good 
English’, begint hij. Dat had een Engelse vrouw een keer tegen hem gezegd. In 
wat voor politiek klimaat leven we?, vraagt hij zich om te beginnen af. Het is 
een tijd van politiek extremisme en van fundamentalisme. Sommige leiders van 
deze wereld zijn rijk en verrijken zich nog meer ten koste van anderen, 
verdraaien de feiten en cirkelen om hun eigen ego heen.  Dat roept verschillende
reacties op. Mensen kunnen hun vertrouwen in de politiek verliezen, maar zij 
kunnen ook in de ban raken van dit soort leiders. Leiders worden om hun 
megalomane trekken bewonderd of zelfs bijna vergoddelijkt. 

En van de weeromstuit kan dit uitlopen op wantrouwen, angst en onverschilligheid naar anderen, 
vreemdelingen, vluchtelingen. Je krijgt een samenleving van uitsluitingen. 
Wat is politiek extremisme eigenlijk? Extremisme is doelbewust uit op monisme en monocratie, elimineert 
competitie, verdraagt geen variëteit, maakt een eind aan politieke verandering en onderdrukt de 
betrokkenheid van individuen. Het gaat vaak samen met fundamentalisme: mijn waarheid is de enige 
waarheid, ik ben de houder van absolute waarheid. Dat leidt tot intolerantie, verachting van de ander, en 
vernietigt degenen die er anders over denken.

19 Senior lecturer at the Australian Catholic University, President of the Australian Council of Christians and Jews and
member of the ICCJ Executive Board.
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Probleem van moderne samenlevingen is hun seculiere horizon. Veel moderne samenlevingen kunnen niet 
goed omgaan met de existentiële pijn en vragen van mensen en richten zich te veel op economische 
oplossingen. Zo geven zij niet echt steun als het er echt op aan komt. Religies kunnen belangrijk zijn en 
bijdragen leveren, maar ze kunnen ook ontaarden in fundamentalisme.
Het westerse neoliberalisme kent een obsessie met eigenaarschap en consumptie. Het is gericht op het 
hebben van dingen en kent een eindeloze verspilling. Dat roept een tegenreactie op en vormt een context 
voor terrorisme. Dat is uiteraard geen goed praten van terrorisme, maar het geeft wel manco’s aan van onze 
huidige manier van leven. Michael Trainor verwees hierbij naar een fraaie uitspraak van Martin Luther King:
‘Socialism for the rich, capitalism for the poor’. 

Welke bijdrage kunnen Joden en christenen geven? Welk antwoord hebben beide tradities op de  problemen  
van deze tijd? Michael Trainor noemde een aantal aspecten of kwaliteiten, waarbij hij verwees naar de 
rijkdom in onze tradities. Allereerst noemde hij nederigheid (humility). Wie nederig is, verheft zich niet 
boven de ander, het is een wapen tegen fundamentalisme. En bedenk, voegde hij eraan toe: ‘All of us are 
fundamentalists’ in een zekere zin. Dat kan en moet leiden tot nederigheid. Hij haalde een citaat aan van 
Leonardo Boff: ‘Als je het over de ander hebt, gebruik je het woord fundamentalist, heb je het het over jezelf
dan gebruik je het woord radicaal’. 
Het tweede belangrijke dat religieuze tradities kunnen bijdragen is een houding van openheid, een bereidheid
om de dialoog met de ander aan te gaan om vrede te bereiken (an openness seeking dialogue for peace). We 
moeten dialoog zoeken  met degenen die ons verwarren en het niet met ons eens zijn. En waarom? Omdat 
‘we have a capacity for affection, solidarity and love’. We hebben bronnen in onze eigen tradities om te 
werken aan een betere samenleving.
Het derde waar Michael Trainor naar verwees is generositeit, vrijgevigheid (generosity). Juist vanuit onze 
religieuze tradities kunnen we kritisch zijn naar politieke agenda’s die zijn ‘obsessed with greed’ en die een 
‘hunger for wealth’ hebben. 

Later in het gesprek vroeg ik aan Michael Trainor of hij zijn uitspraak dat wij allemaal fundamentalisten zijn 
nog wat toe kon lichten. Ook Dineke Houtman vond dat hij hetzelfde woord gebruikt voor twee 
verschillende dingen. Hij vertelde dat het doelbewust provocerend was bedoeld. Het dwingt ons naar onszelf 
te kijken, en onze eigen vooroordelen kritisch te bekijken. Je kunt snel met de vinger klaar staan om de ander
te veroordelen (en voor fundamentalisme hoef je weinig goede woorden te hebben), maar weet dat je zelf 
ook snel aan fundamentalisme ten prooi kan vallen. Rainer Stuhlman reageerde overigens hierop met de 
kwinkslag: ‘I am a fundamentalist for dialogue’. 

Alan Berger20: De twee gezichten van religie
In zijn reactie hierop hield Alan Berger een kritisch politiek getint verhaal. Mij zijn vooral
een aantal verwijzingen en citaten bij gebleven. Zoals van Jonathan Swift: ‘We hebben te
veel religie om elkaar te haten en te weinig om elkaar lief te hebben’. Religies hebben
twee gezichten, volgens hem. Of een bijdrage van Hans Küng: ‘Er kan geen wereldvrede
zijn, als er geen vrede is tussen religies, en er is geen vrede tussen religies als deze zich
niet diepgaand bezinnen op hun eigen vooronderstellingen’. Ook haalde Alan Berger
Martin Luther King aan: ‘Er zijn drie problemen van onze tijd: racisme, excessief
materialisme, excessief militarisme’. En Reinhold Niebuhr: ‘Je hebt de Bijbel nodig in de
ene hand en de krant in de andere.’ En Abraham Lincoln: ‘Een huis in zichzelf verdeeld kan geen stand 
houden’. Die laatste uitspraak doet me overigens sterk denken aan een uitspraak van Jezus, maar dit terzijde. 
Ongetwijfeld had Alan Berger een lijn in zijn betoog aangebracht, maar die ontsnapte aan mij.

20 Professor of Judaic Studies at Florida Atlantic University, Raddock Family Eminent Scholar Chair for Holocaust 
Studies, and Director of the Center for the Study of Values and Violence after Auschwitch at Florida Atlantic 
University
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Rita Perintfalvi21: We moeten de taal van de solidariteit leren
Het duurt een tijdje voordat ik – en niet alleen ik – kon wennen aan de stem van Rita 
Perintfalvi. Haar Hongaars-Engels was lastig te verstaan. Als het politieke 
autoritarisme flirt met religieus fundamentalisme, dan moeten we weer opnieuw leren 
om menselijk te zijn, zegt ze. Fundamentalisten leggen hun waarheid op aan anderen, 
versimpelen antwoorden op complexe vragen. Het is allemaal zwart-wit, en zo geven 
fundamentalisten een panische reactie op de moderne wereld. Een autoritaire leider 
gebruikt deze paniek. Wat is dan de rol van de kerk? Toegegeven, de kerk heeft vaak 
autoritaire regimes gesteund. 

Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft hier tegenwicht geboden. Ook de huidige paus, paus Franciscus, heeft 
het over ‘globalisation of solidarity’: We moeten weer opnieuw de taal van solidariteit leren. In haar bijdrage
stelde ze een aantal relevante vragen: Wie is de ander? Wie is de vijand? Waar is onze solidariteit? Waar is de
ethische betrokkenheid? Wat is ons religieus engagement? 

Na de coffee break ging het morgenprogramma verder met de workshops. Ik had gekozen voor de 
workshop getiteld: ‘Jewish Scholars and the New Testament: The Jewish Annotated New Testament, 
2nd edition’. Ik was hierin geïnteresseerd, omdat ik de eerste editie heb en deze met enige regelmaat 
gebruik. David Sandmel leidde de workshop, samen met František Ábel.

David Sandmel22: Jezus werd een van ons
Rabbijn David Sandmel is zelf betrokken geweest bij deze boekuitgave. Hij gaf
een levendige en humoristische inleiding. Kijk, zei hij, het Nieuwe Testament 
is misschien dan een christelijk boek, maar het is geschreven door Joden. 
Raymond Brown heeft al opgemerkt dat als Paulus een zoon zou hebben gehad
hij hem zeker had laten besnijden. Paulus was door en door Joods, zo Joods dat
Amy-Jill Levine eens heeft opgemerkt dat zij zeker haar dochter met hem had 
laten daten. Het is echter realiteit dat er weinig Joden zijn geweest die 
belangstelling hebben gehad voor het Nieuwe Testament. 

Er zijn anekdotes over orthodoxe rabbijnen die het Nieuwe Testament weliswaar in huis hadden, maar dan 
hoog opgeborgen op de hoogste plank. En verhalen over Joodse studenten die het Evangelie naar Matteüs 
moesten lezen, dat met tegenzin deden en er achter kwamen dat dit toch echt leest als een Joods boek. Eind 
19e eeuw ontstond er meer interesse in het Nieuwe Testament in Joodse wetenschappelijke kringen. In de 
twintigste eeuw beginnen grenzen tussen joden en christenen te vervagen, in ieder geval wetenschappelijk. 
Joden beginnen voluit te participeren in de academische wereld, er ontstaat een symbiotische relatie tussen 
Joden en christenen. Voorheen was Jezus in Joodse ogen een vijand, nu werd hij gezien als een vrome Jood, 
een prediker, iemand die verklaard kan worden vanuit een joodse omgeving. ‘Jezus werd een van ons’. 
Joseph Klausner schreef over Jezus in het Hebreeuws in 1924. Hij gaf een overzicht van christelijke en 
Joodse geleerden en kwam tot de conclusie dat  er niets in Jezus is dat je niet kunt vinden in Joodse bronnen. 
De Jezus van Klausner is een meester van de parabel. 
Na de Sjoa heeft o.a. Samuel Sandmel, Davids vader, een belangrijke bijdrage geleverd in het nieuwe Joodse
verstaan van Jezus. Studie van het Nieuwe Testament is belangrijk om de Tweede Tempelperiode goed te 
verstaan, vond deze, en het is bovendien belangrijk voor joods-christelijke relaties.
Er zijn voorlopers te noemen van de Jewish Annotated New Testament, zoals The Jewish Scholar Bible. 
Tegenwoordig zijn er veel Joodse geleerden gespecialiseerd in het Nieuwe Testament, zoals blijkt uit deze 
uitgave. Het boek bevat tal van verklaringen van de Nieuwtestamentische boeken in de context van de 
Tweede Tempelperiode, daarbij soms ook gebruik makend van rabbijnse literatuur. Er zijn bijdragen vanuit 
Orthodoxe, Conservatieve en Reformstromingen. Het boek met tal van essays vormt een uniek project. Het is
een symbiose tussen de dialoogbeweging en wetenschap. 

21 Research Fellow status at the University of Vienna, Faculty of Catholic Theology, Institute of Systematic Theology 
and Ethics

22 Director of Interreligious Engagement for the Anti-Dafamation League (ADL)
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František Ábel23: nieuw Joods licht op Nieuwtestamentische teksten
František Ábel vult aan. Het boek werpt nieuw licht op Nieuwtestamentische 
teksten. De tweede editie volgt snel op de eerste en dat geeft het belang aan. Voor 
hem zelf heeft het boek van Davids vader, Samuel Sandmel, The Jewish 
Understanding of the New Testament, als een eye-opener gewerkt. Hij vindt het 
nog steeds een heel goede inleiding. Hij geeft een voorbeeld van Joodse exegese 
uit The Jewish Annotated New Testament. Paulus spreekt in zijn brieven over de 
Triniteit, hoewel dat begrip uiteraard niet voorkomt. Christus is in Paulus’ visie 
niet God zelf, hoewel Christus wel Gods wijsheid en kracht belichaamt en Hij de 
heilige Geest schenkt. Christus hoort bij God, die bron en doel is van alles wat 
leeft. Misschien allemaal niet  heel hemelschokkend. 

Verder wijst František Ábel op Joods-orthodoxe verklaringen die positief staan ten opzichte van christenen 
en het Nieuwe Testament, zoals ‘Between Jerusalem and Rom’24 en ‘To do the Will of the Father’25

In het vervolg worden diverse vragen gesteld.  Dineke Houtman vraagt waarom gekozen is voor een 
christelijke vertaling, namelijk de New Revised Standard Version. Waarom geen Joodse vertaling? En 
waarom moet er eigenlijk überhaupt nog een onderscheid in Joods en christelijk gemaakt worden? Gaat het 
niet allereerst om wetenschappelijk verantwoord? David Sandmel zegt dat een Joodse vertaling de aandacht 
had getrokken en had afgeleid van het project op zich, namelijk exegetische notities en essays over 
belangrijke onderwerpen. De NRSV is de meest gebruikte vertaling. En misschien heeft de uitgever ook 
gewoon gekeken naar de markt.
Markus Himmelbauer doet ook nog een duit in het zakje. Jezus en Paulus leerden de Tora, stelt hij. Dat 
moeten Joden en christenen beseffen. Joden denken dat de Tora alleen voor hen is, en christenen dat zij de 
Tora niet nodig hebben.

Als ik na afloop naar mijn kamer ga, bestel ik direct deze tweede editie, met korting. 

Dinsdagmiddag: excursie in Buda en Pest

We stapten in de bus om naar de heuvel in Buda te gaan. Vlakbij het Vissersbastion op de weg naar het paleis
zijn resten te vinden van de voormalige Joodse wijk. Waar enkele jaren geleden nog een parkeergarage was, 
zijn nu de contouren te ontwaren van een synagoge, een mikwe, Joodse huizen. Een honderd meter verder 
staat de residentie/regeringsgebouw van president Orban. Er was net een wisseling van de wacht. Orban 
roept gemengde gevoelens op, vooral ten aanzien van zijn strikte vluchtelingenbeleid. Onduidelijk, en niet 
alleen voor mij, is hoe de positie van Joden is in Hongarije. Ik hoor daar verschillende en tegenstrijdige 
berichten over. Aan de ene kant wordt gezegd dat de regering veiligheid biedt aan de Joodse gemeenschap. 
Er zijn tal van holocaustmonumenten en musea. En de Joodse gemeenschap bloeit en heeft een rijk religieus 
en cultureel leven. Aan de andere kant is er ook sprake volgens sommigen van toenemend antisemitisme, dat 
zich vooral politiek uit (affaire Soros). Jongeren trekken weg op zoek naar een beter economisch bestaan, 
zodat de Joodse gemeenschap slinkt. Ik kan er mijn vingers niet achter krijgen en merk hoe complex het is 
om achter feiten te komen en deze te interpreteren.

Matthiaskerk: hoe interpreer je een beeldhouwwerk? 
We wierpen een blik vanaf de burcht op Pest en de Donau met zijn bruggen. De stad heeft een geweldige 
renovatie ondergaan. Op sommige plaatsen zie je foto’s van een bijna geheel verwoeste stad in de Tweede 
Wereldoorlog. Nu zijn er tal van gebouwen die op de werelderfgoedlijst staan. Enige tijd zaten we in de 
prachtige Matthiaskerk. Een opvallend detail was een beeldhouwwerk op een pilaar, daterend uit de 
dertiende eeuw. Twee figuren, de een met een jodenhoed, de ander in klassiek Romeins tenue (volgens de 

23 Associate Professor at the Department of New Testament at the Evangelical Theological Faculty of the Comenius 
University in Bratislava, Slovakia, reverend in the Evangelical Church of the Augsburg confession in Slovakia

24 http://www.jcrelations.net/Between_Jerusalem_and_Rome_-.5580.0.html
25 http://www.jcrelations.net/To_Do_the_Will_of_Our_Father_in_Heaven__Toward_a_Partnership_between_Jews_an

d_Ch.5223.0.html?L=3
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gids) wijzen beiden naar een bladzijde uit hetzelfde boek. Volgend de gids wijst de Jood naar het Oude 
Testament en de christen naar het Nieuwe Testament en is dit een voorbeeld van harmonieus samenleven en 
-lezen. Dineke en ik bespraken dit. Is dit wel zo? Zien de gezichten er niet wat gemelijk uit? Zien we hier 
harmonie of een strijd: mijn lezing is de beste…! Ook hier geldt weer: wat zie je en hoe interpreteer je dit?

Donanyi synagoge
Na nog een blik geworpen te hebben op het Joodse Huis van gebed (nu museum) in het westelijke deel van 
het centrum in Buda, reden we door het winkelcentrum van Pest rechtstreeks naar de immens grote Donanyi 
synagoge. Dit is de op drie of vier na grootste synagoge ter wereld. We werden kort toegesproken door de 
wat gedrongen levendige opperrabbijn in hemdsmouwen. Hij bevestigde wat wij al zagen: de synagoge is 
een mengeling van oosterse en westerse elementen, en van Joodse en christelijke. Er zijn preekstoelen en er 
is een orgel, al werd er smakelijk verteld dat dit orgel zo naar achteren is gebouwd dat het eigenlijk niet tot 
de synagoge behoort. Als het dan ook nog door een goi bespeeld wordt, kun je er als Jood ook niets aan doen
als je hiernaar - met genoegen - luistert. Volgens de opperrabbijn weerspiegelt deze synagoge waar de ICCJ 
voor staat: openheid voor elkaars tradities. 

v.l.n.r. Eeuwout Klootwijk, Ton Crijnen, Harry Sennaghel, Dineke Houtman

Hoewel ik inmiddels begon te verlangen naar enig voedsel en vocht (we waren al vanaf drie uur bezig en het 
was nu zeven uur), kwam er nog een rondleiding door een jonge en zeer bevlogen gids. Enigszins 
eufemistisch sprak hij op een gegeven moment over het kleiner worden van de Joodse gemeenschap in de 
Tweede Wereldoorlog, maar later buiten op de begraafplaats en bij de indrukwekkende monumenten sprak 
hij uitgebreid over de Sjoa en het lot van de Hongaarse Joden. Opvallend dan wel weer is dat hij een 
verklaring zocht voor de collaborerende rol van de Hongaren in de Tweede Wereldoorlog. Na de Eerste 
Wereldoorlog raakte Hongarije in het Trianonverdrag grote gebiedsdelen kwijt. Toen Hitler later toezegde dat
Hongarije deze gebieden weer terug zou krijgen, moesten de Hongaren in ruil daarvoor mee werken aan de 
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verdrijving en vernietiging van de Joden. Ik luisterde er met verbazing naar, terwijl ik keek naar een grote 
gedenksteen van Raoul Wallenberg, die als rechtvaardige erkend wordt vanwege zijn buitengewone inzet 
voor Joden. De zon schitterde op een prachtig vormgegeven kunstwerk, dat leek op een levensboom, maar 
bij nader inzien een omgekeerde menora was, waar aan zilveren slingers als takken de namen van 
weggevoerde Joden hingen.

Glatt kosher restaurant
Met de Nederlands sprekende delegatie, inmiddels uitgebreid met Brigitte Wielheesen (afgevaardige van het 
OJEC) en haar dochter Naomi Hammelburg zochten we een restaurantje op en kwamen terecht in het Glatt 
Kosher restaurant Karmel. Een plaats waar veel orthodoxe Joden komen eten. Toen ik voor het eten dat lang 
op zich liet wachten omdat alles nogal chaotisch en levendig verliep naar de wc wilde gaan, trof ik voor de 
ingang een grote groep biddende en davenende mannen. Een jonge Joodse man gebaarde dat ik gewoon door
kon lopen en ik worstelde mij door de biddende groep heen.

Woensdag 27 juni: Kecskemét

Geraakt door Zoltan Kodaly
Vroeg gingen we met bussen naar Kecskemét, waar we in de plaatselijke schouwburg werden ontvangen. 
Daar zouden we de dag doorbrengen. Gastheer was in feite rabbijn Tamás Róna.26 Hij
zou deze dag nog een grote rol spelen. Mede door zijn toedoen was de hele delegatie
naar de mooie stad Kecskemét verhuisd. We werden verrast door een balletvoorstelling
met muziek van Zoltán Kodály, de Hongaarse componist, etnomusicoloog en
muziekpedagoog die in Kecskemét geboren is. Later zocht ik op wat we hadden
gehoord: het was een deel uit de Hary Janos Suite, V. Kozjanek (Intermezzo). Ik kreeg
er tranen van in mijn ogen. Een jong theatergezelschap danste de sterren van de hemel:
het Kecskemet City Balett. 

De burgemeester van Kecskemèt, Klaudia Szemereyné Pataki, nam het podium en zette haar stad op de 
kaart. Ze vertelde over de  650-jarige geschiedenis van de stad met zo’n 120.000 inwoners en een 
centrumfunctie voor zo’n 300.000 mensen. Ze sprak lovend over de voorzieningen, de culturele en religieuze
diversiteit, de vele renovaties, en vooral de tolerantie en co-existentie tussen verschillende 
bevolkingsgroepen. Er was een  bloeiende economie met een auto en voedingsindustrie en een beleid gericht 
op de toekomst. Kortom, een ideale stad dus. Het motto van deze stad verraste me: ‘Neither height, nor depth
frightens us.’ Dat is toch weer een andere benadering dan die van de apostel Paulus die schreef dat hoogte 
noch diepte hem konden scheiden van de liefde  van Christus.

Ochtendsessie met panel: ‘Opportunities for Jewish-Christian and Interfaith dialogue with Youth: 
Perspectives of young professionals’

Na deze promotiewelkomstwoorden begint Tamás Róna met een lange, veel te lange inleiding, waarin hij de 
deelnemers aan het panel uitvoerig introduceert. De deelnemers zitten er zwijgend bij en kijken machteloos 
toe hoe hij hun tijd opsoupeert. Ondertussen probeer ik mijn rug in de veel te smalle stoelen goed te houden. 
Ik doe behoedzaam de nodige rek- en strekoefeningen. Ik kijk rond in de kleine klassieke theaterzaal, met 
krullerige ornamenten. Opeens krijg ik een visioen van de twee oude mannen in de Muppetshow die overal 
commentaar op geven. Ik probeer het mijne achter mij te houden.

Eindelijk krijgen de jongere panelleden het woord. 

26 Leader Rabbi of Center Hungarian Region, lecturer at the Rabbinical Seminary, Budapest. Co-president of the 
Hungarian Council of Christians and Jews, Co-chair of the planning Committee Budepest 2018
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Andrea Berei27 vertelt over de internationale jongerenontmoetingen die om de twee jaar in de stad 
plaatsvinden en laat er een filmpje over zien.

Hector Acero Ferrer28: Betrek de volgende generatie erbij!
Deze bevlogen jonge man stelt de vraag wat nodig is om de volgende generatie te betrekken
bij de praktijk van de dialoog. Hij haalt een citaat aan van Mary Boys, SNJM: ‘Dialogue is the
art of conversation across boudaries of difference’. Wat is muziek en wat is lawaai? Jongeren
zijn zeker niet per definitie geïnteresseerd in dialoog, je zult hen duidelijk moeten maken wat
het nut ervan is. En ook dat het te maken heeft met het opbouwen van relaties (community-
building). Dialoog is bovendien niet alleen iets tussen de religies, maar ook tussen generaties.
Voor jongeren is belangrijk dat ze daadwerkelijk mee kunnen doen (collaboration) en dat ze gecoacht 
worden (mentorship). Tot slot haalt hij een uitspraak van Paul Ricoeur aan over herinnering en dialoog: ‘Arts
require of their practitioners a laborious training of the memory …’ Jongeren weten weinig van de 
geschiedenis. Dat kun je hen niet verwijten, dat moet ze geleerd worden. Daar ligt een grote taak voor de 
ouderen, die niet op hun lauweren kunnen gaan rusten.

Morteza Rezazadeh29: Religieus betekent verantwoordelijk zijn
Morteza Rezazadeh sluit bij de vorige spreker aan. Vrienden vroegen mij, vertelt
hij: ‘Wat heeft deze conferentie voor nut?’ Dat is een terechte vraag. Jongeren
hebben nog niet de ervaring opgebouwd. Mijn vraag is: wat is eigenlijk een
religieuze persoon (religious person)? Mijn antwoord: een verantwoordelijk
persoon. God heeft ons als verantwoordelijke mensen geschapen. T.o.v. God,
onszelf, andere mensen, en onze omgeving. We moeten bewustzijn creëren.
Kennis en bewustwijn (knowlegde and awareness) zijn belangrijk. Jongeren
kunnen alleen verder gaan als ze het belang ervan gaan inzien. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor 
ouderen. We moeten er niet van uitgaan dat jongeren vanzelf het belang van dialoog inzien. ‘The topic of 
dialogue must be the importance of dialogue’.

Zoltán Libor30: Ga in dialoog met jongeren!
‘Whenever we look into the mirror, lets not blame the mirror but ourselves’, 
begint deze jonge socioloog van huis uit. In lijn met de vorige sprekers wijst hij
op de verantwoordelijkheid van ouderen. Dan moet je wel weten wat er onder 
jongeren leeft. Hij laat resultaten zien van een onderzoek onder 1000 jongeren. 
Helaas zien we wel de cijfers en percentages, maar de toelichtingen zijn in het 
Hongaars. We zijn dus afhankelijk van de vertaling. Wie zijn rolmodellen?, is 
een van de vragen.  Dat zijn in orde van belangrijkheid ouders, peergroups, 
extended family. Op de laatste plaats komt de kerk. 

Als er vragen over verantwoordelijk nemen gesteld worden, ziet 94% zichzelf verantwoordelijkheid nemen. 
Dat betekent dus dat jongeren niet ‘poor in value’ zijn. Welke waarden vind je belangrijk en zou je terug 
willen zien bij je eigen kinderen? Daarop komen antwoorden als: onafhankelijkheid, respect, 
verantwoordelijkheid, goed gedrag, hard werken. Het is dus nog niet zo slecht gesteld met de jeugd. Het 
minst belangrijk vinden jongeren: religieus, patriottistisch, of tolerant te zijn. Van welke bevolkingsgroepen  
zou je het vervelend vinden als ze je buren zijn? Homoseksuelen en Roma zijn niet erg geliefd, en 80% van 
de jongeren willen niet dat er iemand met een migrantenachtergrond naast hen woont. Of iemand met een 

27 Public cultural expert, program organizer of most important activities of the Kecskemét Folk Music Meetings
28 Associate Director of the Centre for Philosophy, Religion and Social Ethics, Institute for Christian Studies, and 

Adjunct Faculty at the Waterloo Lutheran Seminary, Wilfrid Laurier University, Canada
29 Teacher in the Islamic Seminaries of Qom and Mashdad, PhD candidate in Comparative Studies of Religion and 

Mysticism at the Ferdowski University of Mashdad, Iran
30 Chief counselor at the municipality of Kecskemét, graduated sociologist and literary historian, referent for youth, 

senior citizenship, and civil affairs of the Municipality of Kecskemét, professional leader of the local youth 
initiatives
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criminele achtergrond. Je kunt dit erg vinden, merkt Zoltán Libor op, je kunt je ook afvragen wat dit voor 
jouzelf te betekenen heeft in de communicatie naar jongeren toe. 
Een vraag ging over antisemitische gevoelens onder de jeugd tussen 13-18 jaar. Zo’n 13% had antisemitische
opvattingen en zo’n 45% gematigde anti-Joodse gevoelens. Ook hier geldt: je kunt dit verontrustend vinden, 
je kunt ook investeren in jongeren en het verhaal beter vertellen.
Er waren ook vragen over de nationale identiteit. Wat is het meest typisch voor Hongarije? Pessimisme, 
patriotisme, een sterke maag hebben, scoren hoog. Als minst typisch wordt genoemd: geloofwaardigheid, 
ordegevoeligheid, integriteit, optimisme. 
Wat betekent het als de komende generatie deze zelfbeschouwing heeft? We moeten hierdoor niet afgeschrikt
worden maar we moeten in dialoog gaan!, besluit Zoltán Libor. 

Ik vond deze bijdragen van de jongeren verfrissend. Er gaat ook een appel vanuit. Ik had meer willen weten 
van het onderzoek van Zoltán Libor en waarop het gestoeld was, maar in ieder geval had ik een impressie. 
Geen idee hoe dit zit met Nederlandse jongeren.

In de middag was er een workshop met rabbijn Katalin Kelemen: ‘Am I my brother’s keeper?’

Katalin Kelemen31: Bouw een spirituele tempel!
Een workshop is gewoon een ander woord voor lezing. Rabbijn Katalin  
Kelemen gaat uitgebreid in op het verhaal van Kain, prototype van een 
moordenaar, en Abel, prototype van een kwetsbaar mens. Hoe is het 
mogelijk dat God het offer van de een aanvaardt en van de ander weigert, 
vraagt zij zich af? Is dat geen immorele daad van de Schepper? We kunnen 
nooit goed achter de intenties van de Schepper komen. De Ene is welgezind 
aan wie Hij wil. Interessant is wat Kaïn al dan niet zegt tot Abel als ze het 
veld ingaan. In de Hebreeuwse tekst wordt dit niet ingevuld, de rabbijnse 
traditie en de midrasj probeert antwoorden te vinden.  Zo zegt Genesis 
Rabba dat het twistgesprek gaat over bezit, land en om verplaatsbare 

goederen. Het lijkt een ironisch commentaar: zijn we werkelijk zo dom om elkaar dood te slaan voor 
iets materieels? Een andere invulling is dat Kaïn en Abel twistten over de tempel en over het bezit 
van het heilige. Weer een andere verklaring is dat het debat ging over Eva, hun moeder. De rabbijnen
weten hierbij telkens teksten uit de Tanach naar voren te halen om hun interpretaties te ondersteunen.
Wat is de boodschap hier, vraagt Katalin Kelemen zich af? Bezit, religie en seks, dat zijn de topics 
waarover het debat tussen de eerste mensen gaat. Dit alles leidt tot de eerste moord. Dat zegt zeker 
iets over onze tijd, waarin bezit, religie en seks kunnen ontaarden. We zouden zo moeten leven, 
oppert de rabbijn, dat we het verlangen naar macht laten varen. We zouden een spirituele tempel 
moeten bouwen. De vraag is telkens aan ons: waar is je broer,  je medemens? De reactie zou telkens 
er een van boetedoening moeten zijn. Er zijn telkens situaties waarin onze medemens lucht voor ons 
is. Alle mensen staan voor God. We moeten een symbolische tempel bouwen, dat betekent dat wij als
mensen moeten verenigen. 

Closing session
Ik sta achterin de theaterzaal en wieg wat heen en weer op mijn benen. De stoelen zetten mij letterlijk vast. 
Ik sta liever met ruimte om mij heen en op de achtergrond. Zo kun je overzien wat voor je ligt. Het is nog te 
vroeg om terug te kijken op deze meer dan gevulde conferentie. Er is een panel van vier mensen. De man op 
het podium, tevens voorzitter van deze sessie,  József Szécsi, praat door alsof er nog niet voldoende woorden
gesproken zijn. Dat is toch wel een manco met dit soort dagen. Het zijn vooral pratende hoofden, met 
geregeld wel een stimulerende gedachte of een overwachte wending. Of je hiermee jongeren trekt…. Het 

31 Hungary’s first female rabbi (in 1998 appointed at Leo Baeck College in London), religious leader of the Sim 
Shalom Progressive Jewish Community
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verbaast me dat voorzitters zichzelf zo graag horen. Ik moet denken aan wat Michael Lerner eerder als 
kwaliteit in de dialoog noemde: nederigheid.

Peter Feldmájer32 vertelt het verhaal van Jakob en Esau in een publiek dat het verhaal
ongetwijfeld vrij goed kent. Het ontgaat me wat dit precies met het thema van de
conferentie te maken heeft. Al vertelt het verhaal wel dat twee broeders levend in onmin
met elkaar elkaar weer vinden.

Judy Banki33, nestor van de conferentie, geeft ons  nog een boodschap mee. We moeten
elkaar onze verhalen vertellen en we moeten bereid zijn om naar de verhalen van  anderen
te luisteren. Wees bereid om de ander als een partner in het heelmaken van de wereld te
accepteren. Er is wel een beperking daarbij: Jouw rechten eindigen waar mijn rechten
beginnen. Je zult er met elkaar uit moeten komen. En, heel belangrijk: We moeten onze
eigen teksten gaan herlezen op geweld en uitsluiting. 
Toen ik in de closing session enkele kritische opmerkingen maakte over de stijl van deze
conferentie (de vele, vele lezingen, zie onder) en vroeg of je niet meer gebruik zou kunnen
maken van lichaamstaal en dramatische expressie, kwam Judy Banki later naar mij toe. Ik
was het eens met je opmerking, zei ze, alleen kan ik zelf niet meer zo goed dansen. Ze tilde daarbij haar been
op en begon een rondedansje. Waarop ik zei dat ik graag zo vitaal zou willen zijn als zij als ik haar leeftijd 
had. 

Volker Haarmann34 ken ik al een tijdje. Ik heb hem op Nes Ammim ontmoet en ben
met hem en enkele andere de binnenstad van Philadelhia ingetrokken bij een van de
vorige conferenties. Hij wijst op de nog steeds actuele bijdrage van Dietrich
Bonhoeffer, die drie opdrachten voor de kerk onderscheidde. Allereerst de opdracht
om de staat en de politiek op hun verantwoordelijkheden te wijzen als
vluchtelingen en anderen onmenselijk worden behandeld. Vervolgens om die
mensen te helpen en bij te staan ‘who fall under the wheels of the state’. En tot slot
om een spaak in het wiel te steken als de situatie (en het evangelie) dat vereist. Volker Haarmann vertelde dat
de erfenis van Bonhoeffer vertaald is door inspirerende mensen als Martin Luther King and Abraham 
Heschel.

Jutta Hausmann35 ging nog even in op de Tien geboden: wat je doet heeft
consequenties voor komende generaties en zet dat tegenover Ezechiël 18: kinderen
kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van hun voorouders.
Beide perspectieven hebben we nodig, merkt ze op. En ze sluit af met een hartekreet:
geef plaats en ruimte aan de jongeren.

32 Former president of the Federation of Jewish Communities in Hungary,  supreme leader of the Jewish Community 
of Nagykörös

33 Senior Advisor, Interreligous Affairs, Tanenbaum Center for Interreligious Understanding, National Catholic Center
on Holocaust Education, Shevet Achim Award

34 Pastor for Jewish-Christian Relations, Protestant Church of the Rhineland, Düsseldorf
35 Professor Emeritus at the Lutheran Theological University Budapest
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Festive diner
De conferentie werd afgesloten met een rijkelijk diner in het ontmoetingscentrum op de markt. Tijdens de 
maaltijd waren er dankwoorden van de president van de ICCJ, Bo Sandahl. Tussen de appetizer en de soep 
werden er twee oorkondes uitgereikt in zulke ellenlange toespraken, dat het op de lachspieren werkte. Een 
sketch van Van Kooten en De Bie ontvouwde zich voor onze ogen. Toen na ongeveer drie kwartier er een 
verhaal verteld werd over een woestijn, waarin geen eten en drinken was, riep dat opeens grote herkenning 
op. Toen de bussen omstreeks 22.00 uur weer richting Budapest wilden rijden, konden ze niet verder 
vanwege een fout geparkeerde auto. Steeds meer mensen gingen zich ermee bemoeien. Michael Trainor 
stelde voor om met een aantal sterke mannen de Mercedes op te tillen, maar dat werd verhinderd door de 
inmiddels gearriveerde politie. Toen een ander busje weg reed, konden de bussen zich langs deze auto 
manoeuvreren. Om middernacht arriveerde we in ons hotel, waar ik voor de zoveelste keer mijn kamer niet 
in kon omdat de magnetische sleutelkaart niet werkte.

Donderdag 28 juni: vertrek

Op de ochtend van vertrek lees ik in Trouw: Hongaarse vreemdelingenangst zit diep. De krant besteedt er 
aandacht aan vanwege de Europese top die vandaag  begint met o.a. migratie op de agenda. Hongarije werpt 
een flinke steen in de vijver met Victor Orbans anti-migratiepolitiek. Journalist Runa Hellinga ziet twee 
oorzaken voor de ingebakken angst voor buitenlanders in de Hongaarse samenleving. Met verwijzing naar 
socioloog Endre Sik is er het gegeven dat Hongarije vooral een plattelandssamenleving is, waar 
vreemdelingen onbekend en niet welkom waren. Dat werkt door in de steden, die vooral provinciestadjes 
zijn. De tweede reden is dat Hongaren zich slachtoffer voelen. Ze waren inwoners van een groot, machtig 
rijk dat door toedoen van invallen van diverse volken teloor is gegaan. Vooral dat Hongarije na de Eerste 
Wereldoorlog ruim tweederde van haar grondgebied kwijtraakte aan nieuwe staten als Tsjecho-Slowakije, 
Joegoslavië en Roemenië in het Trianonvedrag werkt nog steeds door. Dit artikel bevestigt wat ik zelf al 
sprokkelend dezer dagen heb opgepikt. Maar een verklaring wil nog niet zeggen dat je je dan maar neerligt 
bij deze feiten. In verschillende sessies is gesproken over de slachtofferrol, over feiten en interpretaties en 
over verantwoordelijkheden. En ook om niet de beschuldigende vinger te wijzen naar de ander, maar om ook
in de eigen spiegel te kijken. 

Oogst van de conferentie

Het is niet gemakkelijk om te zeggen wat de oogst van deze conferentie is. Tijdens de laatste afsluitende 
bijeenkomst heb ik een kritische noot gekraakt. Ik benoemde dat er te veel lezingen waren, dicht op elkaar 
gepakt, waardoor er onvoldoende ruimte was voor reflectie, gesprek erover, en ook om de dingen te laten 
bezinken. Bovendien bracht ik naar voren dat er gezocht zou kunnen worden naar andere vormen dan lange 
presentaties en lezingen. Als voorbeeld noemde ik de dans en de muziek van de woensdagmorgen. Er zijn 
andere manieren om met elkaar te communiceren dan alleen taal. Er is ook de taal van het lichaam. Ik zei dat
je op andere registers zal moeten overgaan om jongeren betrokken te krijgen. Bovendien: krijgen de 
aanwezige jongeren wel voldoende ruimte door de lange inleidingen? In het feedbackformulier en in 
persoonlijke gesprekken voegde ik er nog iets aan toe. De moderators vergaten regelmatig te moderaten. In 
plaats van zich terughoudend en dienstbaar op te stellen, hoorden zij zichzelf blijkbaar erg graag. Soms 
zeiden ze relevante dingen, maar dat was meer op zijn plaats in een presentatie dan in hun rol als voorzitter. 
Een opmerking van Michael Trainor is me bijgebleven: een kwaliteit in de dialoog is nederigheid.
Ook hebben we te lang gezeten, wat ik steeds meer voelde in mij rug. Ik ben op een gegeven moment maar 
gaan staan. Waarom werd er niet meer bewogen, gezongen, gemediteerd, gewandeld?

Inhoudelijk waren er soms sterke bijdragen. Het niveau ligt hoog. Tegelijkertijd kwam het thema van de 
conferentie niet altijd even goed naar voren en vroeg ik me soms af wat de rode draad nu was. Sommigen 
leken voor zichzelf te spreken. Ik had graag gezien dat er korter gesproken was, en dat de sprekers meer in 
gesprek met elkaar en met de zaal gingen. 
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De politieke en religieuze situatie in Hongarije kwam zo nu en dan en fragmentarisch aan de orde. Niet 
thematisch. De positie van de Joodse gemeenschap is me niet helemaal duidelijk geworden. Of anders 
gezegd: er waren diverse en tegenstrijdige geluiden. 

Een opmerking van HarrySennaghel over de plaats van samenkomst heeft me aan het denken gezet. Was het 
gezien het thema - Verzoening in een gebroken wereld, 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog - 
niet meer voor de hand gelegen om deze conferentie in België gehouden te hebben, b.v. in Ieper?

Misschien het meest belangrijke van deze conferentie zijn de ontmoetingen, tijdens de sessies en de 
maaltijden, de pauzes, de excursie en op andere momenten. Omdat ik zelf voor de vierde keer op rij 
deelneem aan de ICCJ-conferenties, leer ik sommigen steeds beter kennen en ontmoet ik nieuwe mensen. 
Het is stimulerend om met mensen uit verschillende landen en comtexten te spreken. Boeiend en leuk is het 
om met de Nederlands sprekende delegatie op te trekken. Dankzij de onvermoeibare Ike Snijders zijn er tal 
van foto’s van ons gemaakt.

In  verschillende bijdragen werden er handelingsperspectieven aangereikt. Tegelijkertijd blijf ik mij de 
vraag stellen wat ik nu concreet meeneem en wat ik in de Nederlandse context kan gebruiken. Ik sprokkel 
wat uit verschillende lezingen bij elkaar.

Wat mij is bijgebleven en wat ik mee neem:

1) Het pleidooi voor omkeer en boetedoening van Péter Erdö en de vraag van Judith Frishman wat tesjoeva 
in onze tijd is, is blijven hangen. In mijn eigen woorden: Begin bij jezelf, kijk tot in de bodem van je hart. En
ontdek daar dat God er al is. Dat opent je naar de ander.

2) Belangrijk is dat je dit een rituele vertaling geeft in je erediensten, zoals Markus Himmelbauer (biecht) en 
Ruth Langer (gebeden) beklemtonen. Het kan daarbij niet bij woorden blijven. De daadwerkelijke stap naar 
de ander (tsedaka, Ruth Langer) zal gezet moeten worden. Bevrijdend werkt de gedachte en het vertrouwen 
dat verzoening een geschenk van God is, waar je wel zelf iets voor zal moeten doen (Ilona Szent-Iváyi). 

3) Uiteraard moet je verder kijken dan de kerkmuren. Je bent ook nog eens lid van de samenleving. Wat 
betekent het om verantwoordelijk als burger in die samenleving te leven? Hoe doe je dat? Allereerst door 
kritisch te kijken naar de geschiedkundige verhalen die staten gebruiken om er hun identiteit aan te ontlenen. 
De werkelijkheid is oneindig gecompliceerder en belangrijker is om te investeren met elkaar in relationaliteit
(Dorottya Nagy). Vervolgens: vlucht daarbij dan niet in een slachtoffermentaliteit (Monika Kovács). Dat 
creëert namelijk vijandsbeelden en wie de ene keer slachtoffer is kan de andere keer dader zijn (Dorottya 
Nagy). En ook: Weest trots op je eigen religie zonder de ander als minder te zien! (Stanislaw Krajewski). 
Het is nog niet zo simpel om echt de ander in jouw leven toe te laten. Daarvoor heb je inzichten  en 
handelingsperspectieven nodig. Je hoeft het wiel niet uit te vinden. Mensen als Martin Buber hebben 
belangrijke handreikingen gegeven (Eva Schulz-Jander en Birgit Meurer). 

4) Religieuze bronnen laten zien, dat je als mens Gods beelddrager bent. De vraag is dan wat dit betekent en 
hoe je God in de ander kunt zien. Afhankelijk van de situatie waarin je leeft, moet je telkens weer een keuze 
maken hoe open of terughoudend je bent naar de ander (Reuven Firestone). Wees er daarbij alert op dat God 
niet uit je leven verdwijnt, en dit kan alleen als je de ander blijft zien (Elena Dini). Je eigen religieuze traditie
reikt je soms de (ook wel inperkende) taal aan om de ander te benoemen: ‘Mozes en Jezus zijn moslims’ kan 
ruim klinken voor de één (Klára Anwar), maar annexerend klinken voor de ander. Bijbelverhalen als dat van 
de Barmhartige Samaritaan kunnen helpen om over je eigen grenzen heen te kijken, maar het is dan altijd 
weer de vraag hoe je deze interpreteert (Márta Cserháti). Kijkend naar je eigen religieuze bronnen, kun je 
soms denken dat al die theologie je niet verder helpt, en dat dit alleen maar scheidend werkt. Ethiek zou je 
wel een stuk verder kunnen helpen (Mohammed Hannan Hassan). De vraag is dan wel weer of hier ook niet 
een theologische visie onder ligt.
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5) Over theologische visie gesproken: wat hebben religies als antwoord op de complexe problemen van onze 
tijd, waaronder extremisme en fundamentalisme? Zijn religies overigens niet verantwoordelijk voor deze 
uitwassen? Religies hebben twee gezichten (Alan Berger). Een vernietigende kant en een verzoenende kant. 
Die laatste kant dien je te ontwikkelen. Je moet weer herontdekken wat nederigheid, openheid en 
vrijgevigheid is (Michael Trainor). Te veel hebben ook religieuze en politieke leiders zich laten leiden door 
hoogmoed, in zichzelfgekeerdheid en obsessieve verrijking (Michael Trainor). We moeten weer opnieuw de 
taal van de solidariteit leren (Rita Perintfalvi). 

6) Daarvoor is het nodig om weer terug te keren naar de bronnen en de bronteksten, die soms minder 
exclusief zijn dan je denkt. Zo is lang is gedacht dat het Nieuwe Testament een christelijk boek is, maar al 
vanaf de negentiende eeuw wordt steeds duidelijker dat dit een voluit Joods boek is. Christenen kunnen zich 
niet daaraan onttrekken, en Joden kunnen deze bronnen niet blijven afwijzen. In de Jewish Annotated New 
Testament zien we hoe spannend het is als Joodse wetenschappers nieuwtestamentische teksten lezen en 
interpreteren (David Sandmel). Joodse wetenschappers kunnen nieuw licht werpen op het deze teksten en dat
heeft consequenties voor je exegese, liturgie en theologie (František Ábel, Markus Himmelbauer).

7) Dit is allemaal prachtig, maar tegelijkertijd van niet veel waarde als je de brug als ouderen niet weet te 
slaan naar jongeren. Van belang is dat jongeren leren wat er toe doet en dat ouderen leren naar jongeren te 
luisteren. Internationale jongerenontmoetingen zijn dan een eerste stap (Andrea Berei). Betrek bij alles wat je
doet de volgende generatie erbij! (Hector Acero Ferrer). Dat je religieus bent, zegt jongeren op voorhand nog
niet zoveel. Als je religieus-zijn vertaalt naar verantwoordelijk zijn, komt het een stuk dichterbij (Morteza 
Rezazadeh).  En: hoeveel moeite je ook kunt hebben met standpunten en/of overtuigingen van jongeren, ga 
met ze in gesprek (Zoltán Libor). 

8) De bron van religieuze mensen blijven toch altijd hun religieuze geschriften, die mits goed geïnterpreteerd
een appel op je kunnen doen. Wat goede interpretatie is, is op zich al een debat op zich. We kunnen dit zien 
in de interpretatiewaaier die rabbijnen hebben gegeven bij het verhaal van Kaïn en Abel. Een oud verhaal 
wordt zo in de eigen tijd getrokken. Wat zijn bij ons de discussies die tot moord en doodslag leiden? En de 
prangende vraag blijft altijd weer: waar is je broeder, je zuster, je medemens? (Katalin Kelemen).

9) Kortom: je zult naar elkaar verhalen moeten blijven luisteren, er is geen andere weg (Judy Banki). En dit 
alles is niet vrijblijvend. Als religieuze gemeenschappen heb je een bredere verantwoordelijkheid in de 
samenleving en de politiek, zoals Dietrich Bonhoeffer al liet zien (Volker Haarmann). Zonder in extremisme 
en fundamentalisme te vervallen, moet je soms als religieus en verantwoordelijk persoon een spaak in het 
wiel te durven steken, om überhaupt vooruit te kunnen.
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