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Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe
abonnees op de nieuwsbrief van de website
www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse
zustersite. 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke
veranderingen in de afgelopen maand op de
site zijn aangebracht. Verder vinden we het
leuk om uw tips te ontvangen voor nieuwe
informatie. Afsluitend; laat ook andere
geïnteresseerden weten dat deze site
bestaat.

Voorwoord 
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de
wijzigingen en toevoegingen op de website
joodsamsterdam.nl en joodsrotterdam
gedurende de maand voor het verschijnen
van de nieuwsbrief.

Informatie gezocht 
We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke
informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke
details kunnen inzicht geven over
gebeurtenissen die het waard zijn om vast
te leggen. Uw informatie is welkom via deze
link.

Links 
Deze site heeft geen advertenties en heeft
geen commercieel karakter. Deze site wil
een plek geven aan de Joodse sporen in
Mokum en Rotterdam en respectvol deze
sporen, de mensen en de gebruiken een
plek geven. We worden graag gelinkt op
andere sites, maar zullen geen advertenties
plaatsen. Wij niet op andere sites, omdat
daarvoor geen geld is, andere sites niet bij
ons, omdat wij geen geld willen verdienen
met dit stuk geschiedenis. 

Oproepen:
Behalve ideeen en suggesties zijn
aanvullingen en verhalen over de besproken
gebouwen, straten en buurten van harte
welkom.

Vertalingen
Bij alle hoofdgroepen is er een index
opgenomen. Deze is ook vertaald in het
Engels en Duits, en het Hebreeuws. De
Hebreeuwse vertaling moet nog

Redactioneel

Je moet kiezen….

Kent u het spelletje? Je moet kiezen? 
Er wordt er dilemma voorgelegd en je moet
een keus maken. Dus, witlof of spruiten. En
vaak gaat het dan van lollig naar ranzig.……

Zelden zo'n heftige zomer meegemaakt als
deze zomer. Je moet kiezen, leek het thema
wel. Je moet kiezen, voor of tegen ingrijpen
in Gaza. Je moet kiezen, wel de berichten
over Gaza verspreiden of niet. Je moet
kiezen, pro- of antisemitisch.

Ik was deze zomer in Indonesië. Voor mijn
vakantie, de natuur, voor wat we “tempo
doeloe” noemen en zelfs om een artikel te
schrijven over Joden in Nederlands-Indië.
Het werd een zomer die ik niet zal vergeten.

We reisden naar Indonesië via Kuala Lumpur
met de MH17. Een week voordat een
gestoorde gek op een knop drukte en in de
MH17 298 mensen vermoordde, waaronder
4 mensen die wij kenden. De bekendste
voor ons samen was Joep Lange, onderweg
naar het congres over HIV/aids in
Melbourne, de jongste bekende voor mij
was een voormalige leerling van mijn
school, hij was 19 jaar oud.

Je moet kiezen, mag je dan nog een fijne
vakantie hebben? Denk je eraan of niet? Mag
je het nog leuk hebben? Wij dachten er aan,
elke dag. Wat minister Frans Timmermans
zei in zijn toespraak voor de VN hadden we
al bedacht maar durfden we niet uit te
spreken. Maar tegelijk, was het een week
eerder gebeurd, dan hadden wij in dat
graanveld in de Oekraïne gelegen. Omdat
het zo nabij komt, overschaduwde het voor
ons op dat moment wat er in Gaza
gebeurde.

Gaza was al langer bezig en werd heftiger.
En naarmate Gaza heftiger werd, werden de
berichten heftiger en slibde Facebook dicht
met alles wat gedeeld werd. Het een nog
erger dan het ander. 
Een kennis van mij veranderde haar
profielfoto in “free Palestine” met een

Ik keek in Indonesië naar de gebeurtenissen
in de Gazastrook. Ik spreek geen Bahasa
Indonesia maar dat was niet nodig om het
fanatisme te begrijpen op de TV tegen
Israël. Het fanatisme was schokkend, er was
totaal geen tegengeluid. Hoe hits je de
moslimwereld op tegen één land. Hoe kweek
je haat? Hoe laat je niet zien dat de
bevolking van Gaza wordt misbruikt als
menselijk schild, waarom vertel je niet dat
scholen worden gebruikt als opslag voor
raketten. Waarom besteed je geen aandacht
aan de cultus van de dood bij Hamas? Wat is
het in je land dat je niet durft om eerlijk te
zijn? 
Maar ja, in Indonesië, het land met de
grootste moslimbevolking ter wereld, is dat
misschien nog voor te stellen, maar is in ons
land de media eerlijk? Vooral “mijn” media is
schokkend, want als hardnekkige aanhanger
van sommige linkse idealen moet ik met
lede ogen aanzien dat mijn deel van het
politieke spectrum niet betrapt kan worden
op objectiviteit.

Het is zo simpel. Israël voert geen
vergelding uit als er niets te vergelden valt.
Israël heeft lang genoeg de regen van
raketten getolereerd, vertrouwend op een
duur anti-raket-systeem. Israël weet dat het
het enige Joodse land is, en verliest men
dat, dan verliest men een wereld. 
Hamas wordt gefinancierd door vreemde
bedgenoten. Bedgenoten die er niet zijn
vanwege compassie met de Palestijnen,
maar vanwege blinde haat tegen Israël. Die
Israël van de kaart willen vegen. Niet voor
land voor de Palestijnen, maar om een
Joodse entiteit in het beoogde kalifaat uit te
roeien.

Je moet kiezen. Ik schrijf over Joods
Rotterdam en Joods Amsterdam. Veel
gebeurtenissen in mijn leven hebben tot dat
punt geleid. Zo zat ik jarenlang op de
oelpan in Amsterdam om Hebreeuws te
leren, de passie voor geschiedenis, de
didactische vaardigheden, de afkeer van
antisemitisme.

http://www.joodsamsterdam.nl/
http://rotterdam.joodsamsterdam.nl/
mailto:%20info@joodsamsterdam.nl


gecontroleerd worden.

Contact 
Alleen per mail 

Facebook
Via deze link.

kaartje van Israël, maar dat was weg en
heette Palestine. 
Je moet kiezen. Ik was hierdoor zo gekwetst
dat ik haar “ontvriendde”. Ik wil de discussie
wel aan, maar niet als het bestaansrecht van
Israël ontkend wordt.

Dan de berichten over Gaza delen op de
pagina van Joodsamsterdam en
Joodsrotterdam op Facebook. Je moet
kiezen. Doe je dat? Wat is de kern van je
eigen boodschap? 
Die ken ik heel duidelijk, een plek geven
aan de Joodse geschiedenis van Rotterdam
en Amsterdam. Laten zien wat de enorme
bijdrage was van de Joodse inwoners aan de
samenleving. Vertellen wat de Shoah heeft
veroorzaakt. Vertellen wat er verloren is
gegaan. 
Dat is mijn manier om een bijdrage te
leveren aan het bestrijden van
antisemitisme. Als niemand het verhaal
vertelt, zal er geen begrip ontstaan. 
Maar, je moet kiezen. Is dat zwakke geluid
voldoende in de orkaan van antisemitisch
gebulder? De demonstraties waar
hakenkruizen worden meegedragen, waar
gedaan wordt of men persoonlijk ooit enige
last heeft ondervonden van de situatie in de
Gazastrook en of men die situatie
persoonlijk kent, terwijl de meeste
Arabische buurlanden Palestijnen met de
nek aankijken en uitspreken dat ze hopen
dat Israël Hamas zal vernietigen. 

Ik plaatste – bewust – vanuit Indonesië een
bericht over een Joods restaurant in
Antwerpen dat 25 jaar bestaat. Mazzeltov,
zette ik erbij. Dat is toch geweldig. 25 jaar
in Antwerpen, de stad waar we al
antisemitisme wisten voordat we in onze
eigen achtertuin keken. Maar dat werd door
een van de lezers niet begrepen. Hij
reageerde boos en in mijn vak hanteer ik
dan de regel dat er 5 keer zoveel mensen
zijn die net zo boos zijn. 
Tegelijk werd de intentie door andere lezers
wel begrepen. verderle zaken kunnen ons
terugbrengen naar ons menszijn en ons niet
verleiden tot het fanatisme dat we zo
verafschuwen.

Je moet kiezen. Ik kies ook voor Israël. Voor
de vrienden die ik er heb, voor de
samenleving die er is opgebouwd, voor
enige democratie in dat deel van de wereld.
Omdat ik in democratie geloof en geloof dat
de beelden die ik zie van landen om Israël
heen niet datgene kan zijn dat de bevolking
nastreeft. Dat kan er bij mij niet in. 
Maar denk niet dat ik Israël perfect vind. Er
is nog veel te doen, net zoals er in
Nederland nog veel te doen valt. 
Tegelijk is de keuze voor Israël een die me
angstig maakt. Want als de investeringen
worden bekeken die gemaakt zijn om een
tunnelsysteem te bouwen, om keer op keer
nog sterkere raketten aan te schaffen, om
de eigen bevolking op te offeren, en zie hoe
diep de haat zit, is Israël dan op de lange
duur houdbaar? Kan Israël veilige grenzen
garanderen wanneer in de landen om je
heen de haat zo diep zit dat men je -
letterlijk- de strot wil afsnijden? 
Tegelijk zie ik ook het probleem voor de
bevolking van Gaza. Ze zijn slachtoffer van
hun eigen leiders. Gevangen tussen hun
sadistische leiders en de ‘entiteit' die als
vijand wordt gezien.

Ik heb al lang gekozen. Toen ik 2 maanden
geleden als niet-Jood(!) een antisemitisch(!!)
epistel ontving werd mij duidelijk dat de tijd
van naïef een stukje schrijven al lang voorbij
is. De keus is al gemaakt, is het niet door
mij, dan wel door de anderen.
Geschiedschrijving wordt niet gewaardeerd
als het niet in de kraam te pas komt. De
waarheid over toen, of positieve berichten
over nu, zijn niet hetgeen gewenst is. 

Ik heb gekozen om op mijn weg door te
gaan. Ik blijf doorgaan met het schrijven van
de Joodse geschiedenis van Rotterdam en
Amsterdam en ik plaats die artikelen én de
positieve zaken over nu. Dat in de hoop dat
de antisemieten ooit begrijpen dat
discriminatie er toe leidt dat iedereen aan de
beurt komt. De rij van groepen in de
samenleving die men uit wil roeien is
namelijk veel langer dan menigeen
vermoedt. Daarom: je moet kiezen. 

Amsterdam, 10 aug 2014.
© joodsamsterdam.nl

deze maand op de Amsterdamse site:

5 juli - Het verhaal van een gewone
Amsterdammer, Hatty Waterman 

6 juli - Een paar afbeeldingen die gevonden
zijn over het gebouw PIGOL aan de
Muiderstraat zijn opgenomen op de
website. 

20 juli - We kennen de geschiedenis van de

deze maand op de Rotterdamse site: 

1 juli - Lou Blitz was vioolbouwer in
Rotterdam. Leopold Hertzberger ging bij
hem in de leer toen hij een verbod kreeg van
de nazi's om te studeren. Wat is nog te
vinden over vioolbouwer Blitz? 

Agenda:
26 oktober - lezing Joods Rotterdam (eerder

mailto:%20info@joodsamsterdam.nl
https://www.facebook.com/joodsamsterdamenjoodsrotterdam
http://www.joodsamsterdam.nl/
http://www.joodsamsterdam.nl/perswatermanhatty.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/gebmuiderstraat21.htm
http://joodserfgoedrotterdam.nl/
http://www.joodsamsterdam.nl/rotterdam/persblitzlouis.htm


Joodse immigratie in Brazilië, Suriname,
Curacao, Nieuw Amsterdam. Hoe zat het
met de Joden in Nederlands-Indië? 

8 aug - Een bijzondere stempel in een
residocument. Wat deed een Davidsster met
arabische teksten in een reisdocument uit
1919. Dankzij een lezer konden we het
uitzoeken. 

Oproepen
In de Admiraal de Ruyterschool op de
Bestevaerstraat in Amsterdam waren in de
oorlog onderduikers aanwezig. Is er iemand
die daar nog iets over kan vertellen?

In de Wilhelmina Catharinaschool op de
Weteringschans waren eveneens
onderduikers aanwezig. Wie weet daar nog
iets over? 

Voor beide scholen gaarne via onze mail.

Cursus
Er worden in Amsterdam in het komende
seizoen 2 cursussen over het Jodendom
georganiseerd door rabbijn Dr. Tsvi Marx.
Meer informatie via deze link. 

gehouden in het JHM te Amsterdam) voor de
Joodse gemeenten van Rotterdam. Plaats en
tijd nog nader te bepalen. Mocht u niet
aangesloten zijn bij deze gemeenten en wel
willen komen dan kunt u een bericht sturen
via het bekende mailadres. Indien het
mogelijk is dat er extra bezoekers komen,
berichten we u. 

Stadswandeling Rotterdam met Crescas:
De eerste van seizoen 2014/15
stadswandeling vindt plaats in Rotterdam,
waar voor de oorlog een bloeiende Joodse
gemeenschap woonde. Zondag 19 april
wandelt u, onder leiding van Rob Snijders,
initiator en onvermoeibaar beheerder van de
websites over Joods Rotterdam en Joods
Amsterdam, langs gebouwen en plaatsen die
de geschiedenis van Joods Rotterdam
vertellen. Sommige ervan bestaan alleen nog
in verhalen, en ook die zal uw gids vertellen.

Inschrijven via Crescas (niet via deze
website) vanaf 15 augustus, de datum
waarop het volledige cursusprogramma
online staat op onze website
www.crescas.nl.
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