
 

AANBIEDING BRIEF TEAM BRUGGEN BOUWEN ENSCHEDE AAN MINISTER GRAPPERHAUS EN 
ONTVANGST VAN DE MINISTER IN DE SYNAGOGE 
 

 
 

Als voorzitter van het Team Bruggen Bouwen Enschede schetste Jaap Hofstra de minister kort de achtergrond en 
samenstelling van het Team en de problematiek waar het Team zich mee bezighoudt: de toenemende polarisering 
in de samenleving die zich onder andere uit in vormen van belediging en discriminatie die volgens het Team ten 
onrechte niet of onvoldoende vervolgd worden. Een brief met die inhoud wordt aan de minister overhandigd.  

 

Deze verklaart vervolgens dat hij juist vanmiddag nog 
een debat in de Kamer heeft moeten voeren over 
vergaande vormen van belediging en bedreiging van 
burgemeesters. In dat debat had hij aangegeven het 
beledigen en bedreigen extra dimensies heeft 
gekregen. Enerzijds door de nieuwe kanaal van de 
sociale media en anderzijds door de talloze grenzen 
die erbij overschreden worden. Er schijnt geen norm 
meer te zijn en het grootste probleem is, is dat het 
erop lijkt alsof er een nieuwe norm wordt geschapen. 
We hebben het met ons allen te veel op een beloop 
gelaten, zo stelt Grapperhaus, maar des te groter is de 
noodzaak om te kijken hoe we deze ontwikkeling weer 
enigszins terug kunnen draaien. Want zoals het 
voorbeeld van de burgemeesters duidelijk maakt: 
polarisatie leidt ook tot onveiligheid. 

Dat laatste sloot goed aan bij het verhaal dat Frank 
Overweg vervolgens hield als voorzitter van de 
Nederlands Israëlitische Gemeente Twente die deze 
synagoge in gebruik heeft. Door het toenemende 
jodenhaat en moslimhaat worden joden en moslims 
steeds vaker met de vraag geconfronteerd of er ook 
voor hen nog wel plek is in deze samenleving of dat die 
er alleen maar is als zij afstand doen van hun religieuze 
praktijken. En dan gaat het niet alleen om de 
hindernissen bij de bouw van een moskee, maar ook 
om de steeds weer terugkerende discussies over 
ritueel slachten en de besnijdenis van jongetjes. Ook 
de eenzijdige kritiek op de staat Israël voert Frank aan 
als een toenemend probleem. Tijdens de bezichtiging 
van de mooiste synagoge van Nederland nodigt 
Grapperhaus zichzelf uit om op 12 september dit jaar 
tijdens de Mauthausen-herdenking te komen spreken. 
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