STUDIEDAG 24 NOVEMBER 2022

10:30 - 18:00 uur

Yichoed
Vereniging van Verschillen door ware dialoog
Met de presentatie van het donateursboek van dit jaar:
‘Een gebouw op zeven zuilen. De veelkleurige wijsheid van Martin Buber’.

Martin Buber. Hij discussieerde met vele groten Daarin wordt Wijsheid ‘een gebouw op zeven
der aarde: met Abraham Joshua Heschel, Leo
zuilen’ genoemd. Welke zuilen zijn dat bij Martin
Baeck, onze koningin. Hij werd geportretteerd
Buber?
door Andy Warhol. Ook onze leraar Yehuda
Aschkenasy was een groot bewonderaar van
• Chassidische mystiek
hem. In Israël waren zij zelfs een tijdje buren.
• De Hebreeuwse Bijbel in vertaling en duiding
De filosoof Buber drukte zijn stempel op zijn tijd. • Dialogische filosofie
Een van Bubers grootste successen – naast zijn
• Pedagogie en Hulpverlening
stelling ‘Ich und Du’, wat de meesten van ons wel • Utopisch-anarchistische politiek
kennen – was de hertaling van de Tenach vanuit
• Zionisme
het Hebreeuws in het Duits, in samenwerking
• Verhouding Christendom-Jodendom.
met Franz Rosenzweig.
En als ‘achtste’ zuil noemen we de verhouding tot
De missie van Buber en Rosenzweig was om de de religies van het Verre Oosten: Taoïsme,
vijf boeken van Mozes toegankelijk te maken
Boeddhisme en Hindoeïsme.
voor een breed publiek. Door niet alleen de
Zelden heeft een denker in de 20e eeuw zoveel
woorden te vertalen, maar om ook de beleving
lijnen bij elkaar weten te brengen.
van het gesproken narratief wat betreft ritme,
In een tijd van fragmentatie en gespletenheid was
rijm, melodie en klanken van het Hebreeuws naar yichoed (het streven naar eenheid, ver-e-ni-ging)
het Duits om te zetten. Onze leraar Yehudah
Buber’s mystieke drijfveer.
Aschkenasy heeft het denken van Martin Buber
Yichoed is het centrale thema van onze studiedag.
(1878 -1965) eens vergeleken met de Wijsheid
De sprekers zullen in hun inleidingen en
(Chochma) uit het boek Spreuken: ‘Wijsheid bouwt workshops in dialoog met u de zeven zuilen van
haar huis, hakt haar zeven zuilen uit’ (Spreuken: 9:1). Wijsheid (Chochma) verder uitdiepen.

Programma van deze studiedag:
10.30

Inleiding
Evert Jan de Weijer en Bas van den Berg

10.50 - 11.15

Ware dialoog in het publieke debat in de grote stad
Liesbeth Levy

Liesbeth Levy

gevolgd door tweegesprek 1
11.30 - 11.50

Martin Buber: altijd bij de tijd
Hans Schravesande
gevolgd door tweegesprek 2

12.10 - 12.35

In den beginne was de relatie…’ (relationeel wereldbeeld)

Hans Schravesande

Manuela Kalsky
gevolgd door tweegesprek 3
12.50 - 13.45

Vegetarische Lunch

13.45 - 15.15

Workshops:
‘Gelijkwaardigheid en diversiteit in samenleven; Buber’s
gedachtegoed in islamitisch denken’
Anne Dijk

Manuela Kalsky

Lastige kanten van ware dialoog in onderwijs in de grote stad
Liesbeth Levy
Hoe gaan Heschel, Levinas en Jonas om met de relatie tussen religie
en natuur?
Hans Schravesande

15.35 - 16.00

Over de Zeven Zuilen
Marcel Poorthuis

16.00 - 17.00

Presentatie boek ‘Een gebouw op zeven zuilen’.

17.00 - 18.00

Samenzijn onder genot van een hapje
en drankje met muziek

Anne Dijk

Marcel Poorthuis

Moderator:
Anne-Maria van Hilst
Muziek:
Edith Mathot en Harold Berghuis
Mazzeltov

Catering: Roelof Koning
Plaats van samenkomst:
De Thomas, Prinses Irenestraat 36 Amsterdam
Aanmelden via stichtingpardes@gmail.com
Deelname € 30,Graag tevoren overmaken op NL 80 RABO 0129 9836 59
t.n.v. Stichting PaRDeS o.v.v. ‘Studiedag Buber’.

De Thomas, Prinses Irenestraat

Meer informatie: www.stichtingpardes.nl

