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Geachte Burgemeester,
Donderdag aanstaande zal in de Gemeenteraad een debat plaatsvinden over de "Palestinian
in Europe Conference" die in onze Doelen op 15 april 2017 zal worden gehouden.
Ondergetekende maakt zich mede namens lokale en nationale joodse kerkgenootschappen
ernstig zorgen over toenemend antisemitisme in ons land en dus ook in Rotterdam. Blanke
autochtone Nederlanders laten zich steeds meer openlijk antisemitisch uit. Onlangs vernam
ik onder meer uit de eerste hand dat een joodse docent bij een Rotterdamse
onderwijsinstelling ernstig wordt gediscrimineerd door witte Nederlandse collega's en dat
deze persoon dit niet aanhangig durft te maken uit angst voor ontslag. De indruk is ontstaan
dat het uiten van openlijke haat naar Moslims een vrijbrief is om zich ook antisemitisch te
uiten. Antisemitisme, zo weet men, is niet weggeweest maar openlijk bedrijven hiervan is
een opkomend fenomeen. Zowel moslimhaat als jodenhaat bedreigen onze maatschappij.
Mijn indrukken heb ik onder meer aan de onderzoekers van Anne Frank Stichting
voorgelegd. Voor wat betreft dit onderdeel citeer ik uit hun antwoord:
........................ Een tweede, meer recente ontwikkeling is de invloed van de overwinning van
Trump in de VS. In de ideologische achterban van Trump zitten groepen overtuigde 'white
supremacists' met een sterk racistisch en antisemitisch wereldbeeld. Omdat de overwinning
van Trump ook in Nederland binnen extreemrechtse kringen veel indruk heeft gemaakt, is
daar nu sprake van een toegenomen interesse in deze Amerikaanse ideologische stroming,
waarbinnen antisemitisme een vooraanstaande plek heeft.
Dus, in korte samenvatting, we zien in grote lijnen minder incidenten, maar tegelijkertijd is
duidelijk dat die relatieve rust weer verbroken zal worden als er opnieuw een toegenomen
onrust in Israël is. Daarnaast is er een potentiële dreiging vanuit de mogelijke import van
ideeën uit de achterban van Trump.
In 2016 heeft de Rooms-Katholieke Kerk in Rotterdam een oproep van de BDS-beweging in
haar periodiek opgenomen en heeft in de Pauluskerk een bijeenkomst met BDS
plaatsgevonden. Aan de pater die de publicatie heeft geplaatst en dominee Dick Couvee van
de Pauluskerk heb ik gemeld dat boycot van Israël voor dit land vervelend is. Maar als je dan
boycot, doe dat niet via BDS.
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BDS ontkent het bestaansrecht van Israël. En de EU heeft dat beoordeeld als een
antisemitisch standpunt. Bovendien streven we ernaar om de Midden-Oosten problematiek
niet naar Rotterdam te halen.
Mocht om contractuele redenen het niet mogelijk zijn om de bijeenkomst van 15 april in de
Doelen te annuleren dan zou het toch wel zaak zijn dat de Gemeente er zich van vergewist
dat binnen de muren van de Doelen geen opruiende, antisemitische taal wordt gesproken
waaronder bestrijding van het bestaansrecht van Israël.
De Gemeente kan wel wat doen: namelijk zorgen dat bij alle sessies een waarnemer
aanwezig is. Die waarnemer heeft als taak om de inhoud van de conferentie te toetsen op
antisemitische aspecten en bij onacceptabele uitspraken de bijeenkomst(en) te laten
stopzetten.
Al met al concludeer ik dat voor de joodse inwoners het gevaar niet alleen komt van
kwaadwillende figuren met een moslimachtergrond, maar het gevaar ook komt van de kant
van kwaadwillende oorspronkelijke witte Nederlanders. Een bijeenkomst als die in de Doelen
op 15 april zal de beeldvorming versterken dat de grenzen zijn verlegd en dat het bon ton is
om antisemitische uitspraken te doen.
Hoop dat het resultaat van uw raadsvergadering zal bijdragen aan bestrijding van
antisemitisme in Rotterdam.
Met vriendelijke groet,
Simon Cohen
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