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Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen en het Instituut voor Joodse Studies engageerden
zich in het academiejaar 2008-2009 om hun gezamenlijke aandacht voor joods-christelijke relaties
tot uitdrukking brengen door een nieuwe leerstoel in te richten aan de Universiteit Antwerpen.
Het doel van de leerstoel is de studie van het jodendom en de hebraïstiek vanuit het perspectief
van de joods-christelijke dialoog in het hedendaagse Europa te bevorderen. In het academiejaar
2009-2010, de tweede editie van dit initiatief, bekleedt rabbijn David Meyer de leerstoel en
zal hij in dialoog treden met kanunnik Hendrik Hoet.

LES VERSETS DOULOUREUX
BIBLE ET EVANGILE ENTRE CONFLIT ET DIALOGUE
Donderdag 11 februari 2010 om 20.00 uur
Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13 (Hof van Liere), 2000 Antwerpen
Lezing in het Frans
De interreligieuze dialoog slaat al te vaak de fase van noodzakelijke zelfkritiek over. In het kader
van deze lezing zullen rabbijn David Meyer en kanunnik Hendrik Hoet de bronteksten van hun
religie bevragen. Zij wagen zich aan de ‘pijnlijke verzen’ van hun respectievelijke heilige geschriften,
de Thora en het Evangelie. Met ‘pijnlijke verzen’ worden die verzen bedoeld waarin gewag wordt
gemaakt van geweld, haat en verwerping van de andere en zijn traditie. Waarachtige interreligieuze
dialoog is slechts mogelijk na kritische lectuur van bepaalde passages en houdt ons in een tijd van
religieuze heropleving met soms fundamentalistische reacties waakzaam voor naïeve en gevaarlijke
verantwoordingen op basis van de Heilige Schrift zelf. Een kritische lezing wordt echter ook niet
altijd warm onthaald in de eigen gemeenschap. Rabbijn Meyer en kanunnik Hoet zullen tevens hun
ervaringen op dit gebied uitwisselen.
Rabbijn David Meyer is licentiaat in de wiskunde, behaalde een master in de sociale
wetenschappen (EHESS, Parijs) evenals een master in de Hebreeuwse en Joodse Studies
(University of London en Leo Baeck Rabbinical Seminary of London). David Meyer heeft
reeds vele initiatieven genomen voor samenwerking en dialoog om de drie monotheïstische
godsdiensten dichter bij elkaar te brengen. Het thema van deze lezing is geïnspireerd door het
boek Les Versets douloureux - Bible, Evangile et Coran entre conflit et dialogue dat hij schreef samen
met Yves Simoens sj en Soheib Bencheikh (Lessius, 2008).
Kanunnik Hendrik Hoet is theoloog, bisschoppelijk vicaris van het bisdom
Antwerpen verantwoordelijk voor oecumene en interreligieuze dialoog, en kerkelijk assistent van
de Sint-Egidiusgemeenschap in België. Hij nam deel aan de door de Sint-Egidiusgemeenschap
georganiseerde gesprekken met Jamal Maftouhi en Aharon Malinsky die leidden tot het boek
Trialoog. Hoopvolle stemmen voor een angstige tijd (Lannoo, 2005).
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Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA)
Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) heeft als doel om, in een perspectief
van christelijke levensbeschouwing en in een geest van openheid en verdraagzaamheid, samen met
de leden van de Sociëteit van Jezus en de leden van de Antwerpse universitaire gemeenschap, een
hoogstaand internationaal multidisciplinair forum te bieden dat academische reflectie, vorming
en dienstverlening ondersteunt en stimuleert over thema’s die bijzondere gestalte geven aan
de christelijke levensvisie om aldus dienstig te zijn aan het geloof en bij te dragen tot een meer
rechtvaardige samenleving. Daarbij worden drie thema’s vooropgesteld: geloof en rechtvaardigheid,
geloof en cultuur en interreligieuze dialoog. UCSIA promoot onderwijs en onderzoek met een
culturele, religieuze, ethische of spirituele dimensie via stipendia voor vorsers, interdisciplinaire
congressen, symposia en lezingen.
www.ucsia.org

Het Instituut voor Joodse Studies aan de Universiteit Antwerpen (IJS)
Het Instituut voor Joodse Studies werd in de herfst van 2001 opgericht. Het is volledig geïntegreerd
in de Universiteit Antwerpen en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap. De doelstelling van het Instituut is de wetenschappelijke studie van het jodendom
vanuit een veelheid aan benaderingen: historisch, filologisch, cultureel, literair, religieus, filosofisch
en sociologisch. De activiteiten van het Instituut omvatten academisch onderzoek, universitair
onderwijs en educatieve en wetenschappelijke dienstverlening voor een breder publiek.
Het Instituut organiseert jaarlijks meer dan twintig lezingen over verscheidene onderwerpen op het
gebied van joodse studies, taalcursussen Jiddisch en hedendaags Hebreeuws op verschillende niveaus,
cursussen joodse studies binnen het departement Letteren en Wijsbegeerte, evenals bijzondere
activiteiten voor een academisch en breder publiek, zoals conferenties, studiedagen, workshops en
leesgroepen. Het onderzoek aan het Instituut, de wetenschappelijke bijeenkomsten en de activiteiten
voor een breder publiek spitsen zich toe op moderne joodse geschiedenis, literatuur, filosofie en
culturele studies. Tegelijkertijd bieden ze een aantal belangrijke raakpunten met onderwerpen in het
brandpunt van de academische reflectie en het culturele en sociale leven in Europa vandaag.
www.ua.ac.be/ijs

