
6 | RELTGTOS LTVREDDER I AMSTERDAM

id
ol
a

'For nyligt holdt jeg et foredrag for en
gruppe gymnasieelever. De roste mig for
mit gode hollandske. Men jeg er hollender,
sagdejeg. Men vi troede, du varjode?'
Denne uvidenhed medforer desverre
ogsd en oget intolerance og antisemi-
tisme. Binyomin Jacobs oplever i stigende
grad, at der bliver rAbt skeldsord efter
ham. Han har l igeledes oplevet at fA
kastet sten gennem vinduerne.
'Dermed ikke sagt, at antisemitisme kan
udryddes ved uddannelse og oplysning
alene. lkkejoder finder mange grunde ti l
antisemitisme. Joderne er rigere. Joderne
er smartere. Joderne holder sammen
etc. Ingen af undskyldningerne er valide,
men det er svart at endre ved blot at
argumentere og forklare.'

Med en stigende indvandring i Holland
Jra muslimske lande er der l igeledes en
generel trend ti l  at vere imod joderne
og lsrael. Men det er uretfardigt at give
islamistiske grupper hele skylden for den
stigende antisemitisme, men de b@rer
bestemt en del af den. Binyomin Jacobs er
af den opfattelse, at immigranter, og ikke
mindst dem med musl imsk baggrund, der
onsker at blive hollandske statsborgere,
ikke bare skal undervises i det hollandske
sprog, men ogsA i, at Holland er et
multikulturelt samf und, der bygger pA
tolerance og accept.
'NAr det er sagt, er der desverre
ogsA opstdet en ny og fremtredende
overbevisning, jeg vil kalde antireligion,
selvom den ogsA er en form for religion.
Antireligion rammet bredt og er som
fenomen den storste trussel mod jode-
og kristendom. Mdske endda ogsA islam,'
p6peger Binyomin Jacobs.
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Binlto har uaret laerrabbiner i Holland siden 2008. For ham er det uigtigere end
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nlgensinde, at hollendere bliuer opfust omjodernes skebne under Anden Wrdenskrig 0g at imml-
granter accepterer) at Holland er et multikulturelt samfund, der futgger pd tolerance 0g accept.

Af Jens Anders Welsmark Sorensen, Amsterdam

Overrabbiner Binyomin Jacobs fami l ien
har levet i  Hol land i  adski l l ige genera-
t ioner.  Som dreng skammede han sig
over, at han havde alle sine bedsteforel-
dre, for det var en sjeldenhed i et land,
hvor nesten alle joder blev udryddet
under Anden Verdenskr ig.  Han mener,
det er v igt igere end nogensinde, at
hol landere bl iver oplyst  om jodernes
skabne, og at  fo lk ikke kun kender
historien om Anne Frank.
Ueg er fakt isk ant i  Anne Frank, '  s iger
Rinvnmin lannhq
-" ' l  " '  '  " '

Det krever natur l igvis en fork lar ing,  nAr
en hol landsk overrabbiner kommer med
en sAdan udtalelse. For selv om Anne
Franks dagboger fortreller en sandferdig
og tragisk histor ie,  sA mA hendes hus
og museum i  Amsterdam ikke bl iver den
primere representant for, hvad der skete
med joderne i  Hol land under Anden
Verdenskrig.
'Daleg erfodt i  1949, er jeg natur l igvis
dybt taknemmelig for, at hollanderne
sklulte mine foreldre. Men Anne Franks
historie giver desverre det bil lede, at
tyskerne var onde og hollenderne var
gode. Men sAdan var det desverre ikke.
Sandheden er, at de fleste hollendere
lod det ske.'

Binyomin Jacobs har personligt aldrig
besogt Anne Franks hus. For ham er det
er langt vigtigere, at folk opfordres ti l  at
besoge Hollandsche Schouwburg (det
hollandske teater), der Ira 1942 til 1943 i
Amsterdam blev brugt som deportations-
center. Med stor samarbejdsvilje f ra det
hollandske polit i  og f ra den hollandske
befolkning blev de fleste joder depor-
teret, og efter september '1943 var der

officielt ikke flere joder i Holland. I alt blev
104.000 hollandske joder myrdet under
anden verdenskrig, hvad der svarerede ti l
90 procent af den jodiske befolkning. Et
skremmende tal.
' l  Holland var joderne for Anden
Verdenskrig totalt integreret, Nasten
hver by, uanset storrelse, havde et jodisk
lokalsamfund. Men det blev desverre ogsd
en sovepude, for de f leste havde svart
ved at forstille sig, at de var truet. Miske i
lande som Tyskland og Polen, men da ikke i
Holland.' fortaeller Binvomin Jacobs.

tt AnneFrankshistorie
giver desvarre det billede at
tyskerne var onde og hollanderne
tlar oode, Men sadan tlar det
desvarre ikke Sandheden er, at
de fleste hollandere lod det ske,"

Antallet aI joder i dagens Holland
svinger officielt fra mellem omkring
I0.000 og 40.000. Men uanset
antallet er det faldende. Dels oplever det
jodiske samf und en assimi lat ionsrate
pi  omkring 80 procent,  og dels velger
mange at udvandre ti l  lande, hvor de
jodiske befolkningsgrupper har storre
renrpcanlat inn

Generelt  set er der st igende uvidenhed om
joderne og deres historie i  Hol land.
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Hollandsche Schouwburg i Amsterdam
center for deportationerne af de jodiske
Foto: Jens Ander Wejsmark Sorensen

Debatten om blandt andet rituel slagtning
og omsker ing har i  Hol land, som i  mange
andre lande, ogsA veret markant.
'Den har naturligvis ikke gavnet forstiel-
sen, men skyder efter min opfattelse forbi
mAlet, Det er fx misvisende at bruge ordet
rituel, da der er tale om en slagtemetode,
der intet har med religion at g@re. Og det
vigtigste argument i modstanden mod
omskering er, at barnet ikke har mulighed
for at tage sti l l ing ti l , om det vil omskeres.
Men barnet har jo heller ikke mulighed for
at bestemme, om det vil fodes,'argumen-
terer Binyomin Jacobs.

Han pApeger, at han er rabbiner og ikke
profet, og at han derfor ikke er meget for at
spA om jodernes f remtid i Holland.
'Men hvis man kigger pA det fra et historisk
synspunkt, sa er der ingen fremtid. Men
jeg ser ikke mig selv som en, der skal
udvide den jodiske befolkningsgruppe
i Holland, men mere som en form for
l ivredder. For at holde jodedommen i
l ive i Holland pA trods af assimilation
og udvandring og for at redde dem, der
gerne vil reddes, er der brug for bdde
livreddere og redningsbAde. Min fornemste
opgave som jode og overrabbiner er at

Jeg er rabbiner og ikke profet,

og derfor kan jeg ikke spd om
jodernes fremtid i Holland, siger

Binyomin Jacobs, Hollands

overrabbiner. Foto : Jens

And e rs Wej s m ark S o re n se n

blev under Anden Verdenskrig brugt som

hollandere til udryddelseslejrene i Polen.

forsvare det hell ige land, og jeg hAber, at
jeg kan medvirke ti l  at give en ortodoks
uddannelse pA en positiv mAde. Hele vores
eksistens er et mirakel, og det er vigtigt, at
der ogsA i f remtiden er en synlig hollandsk
jodisk befolkningsgruppe. Vi har nemlig
en forpligtigelse til at vaere vidnesbyrd om
jodernes historie i Holland - pA godt og
ondt,' slutter Binyomin Jacobs.

Jens Anders Wejsmark Sorensen er journalist

og bosat i Amsterdam. Herfra dakker han

Holland og omegn for bl.a. Danmarks Radio

og en rekke andre medier.
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Det polske parlament har forkastet
regeringens lovforslag om at fortset-
te schachtning I  Polen. Schechtning
har veret  forbudt s iden 1.  lanuar,  da
den polske grundlovsdomstol  fandt
sch@chtning i  modstr id med lovgiv-
ningen om dyrevelferd.
EJA, European Jewish Association
(den Europeiske Jodiske Samar-
bejdsorganisatlon red.) opfordrer
derfor al le jodiske organisat ioner t i l  I
fellesskab at arbejde for, at det pol-
ske par lament omgor s in beslutning,
skriver EJP, The European Jewish
Press (den Frrronmiske ,  lodiske
Presse red.)

SIffiUETR/TKKER I MASIfl ]IERIET

EU stikker en skruetrekker i maski-
ner iet  og odelegger hele f reds-
processenr udtaler Moshe Kantor,
oresident for Eurooean Jewish
Congress. EUs seneste beslutning
om at boykotte alt samarbejde med
inst i tut ioner og virksomheder i  Zst je-
rusalem og pA Vestbredden kommer
simpelthen pa tvers af USA's forsog
pA at skyde nye forhandlinger mellem
lsrael  og de palest inensiske myndig-
heder i  gang, understreger EJC
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Charmerende lejlighed udlejes.
3 soveverelser med i alt 6 senge,
rummelig stue, badeverelse,
toilet, h6ndvask i enkeltvarelset,
veludstyret kokken og sydvendt
altan. Lej l igheden har bl.a. air con
og Internet. Ligger i  lokalomrAde
med 12 minutters gang til centrum
og strand. Indksbl minuts gang.

Se mere: www.ei latf  lat.dk

Udlejes for enkelte dage,
weekends el ler p6 ugebasis.
Kontakt
Susan.Ritterband (Agma i l .com


