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fianlallter tlarer etligt
,lrttu.erpen er t'enlratt.fitr i'crr/ens lmndel nrcrl rliuntrtnlet og det sk_l'lde.s' ikl;e rninrl.sl lt1'en.s orto-

rloksejorliske.santfiltul. Dr,l har senneln seneraliortcr.tidrlel lungtpri det lul;rulit'r marl;ed. der dogt

rti.qende grad ot:erlagcs ry'' byen.r indi.rke .srntfitnrl.
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Den be g ske by Antwer pcn kan

' f  ppe I  , l . r  o i .a '  . ,1 ' . , t  la-r lo '  oo

d amanter.  Og d anranter Antwerpen

kan neppe rar\rrcs Lrdcn at  taerke pa

or loc]oKSc loocr.

'Antwcrpcn har angt l ra det hojeste

antal  lodcr,  r rcn byen har det hojeste

antal  or  todoksc loder uden for lsrae

forho cJ I  bcio kr  nqsclruppen. Og det

er nalur qvrs spccic l t ,  s ger Dr.  Veer le

Vandcn Dac cn, der b andt andet er

t  lknyt te i  ns1 iut  for  Jod sk Forskning pa

Ant lver pens Unrvers tet ,

Spec e t  er  ogsa, at  de ortodokse joder

qencrat ionc-r  har dornineret  hand en

med dianrantcr Belq ens nreststorste

by, der t  ctcnctar d i  .qenerat ioner har

dorninerclvr : rc lcnshandlen. S dste Ar blev

dc cl tcr  l rac;1r--de edelstene handlet  f  or

onrkr ng 300 nrr l  arder kroner,  hvad der

pa verdensplar svarer t  over 80 procent

ai  dcn tota t - -  handel  nred radiamanter og

omkr nr;  50 procent af  hand en rned

slebnc drarrantcr.

Indt  ior  {a ar s den t lente omkr ng

BO procent af  Antwerpens loder t i l

dagen oq velen v a handlen mcd

dianranter,  men idet  seneste

art i  har rsrcr  byens ndrske
s rr . r f r . '  d nrer lagel  ' r rege'6f
rrarkcdct.  Det gre der kke

nr nclst  inden for s bn ng af

c l  arranterne, hvor nderne har

nerr  oq d rekte adgang t  b g

arbeldskraf t  nd en, for ta ler

Dr.  Veer le Vanden Daelerr ,

Mcn hun konstaterer ogsA, at

de or todokse loder stad gvaek

s ddcr pa en stor del  af  det

administrat ive omrAde inden

To ortodokse lader pa gaden t

Anl tuerpen. hvor der bor ontkrtng

2O.OAA p.ler. og hvor hoved

parl-ou er tt l l tengere al

haredr pdedon.

Folo. Charles Roffey
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for handlen. Deres Jortsatte dominans
understreges af, at ikke en eneste
diamant skifter hender i Antwerpen
om lordagen, eller pA de store jodiske
hell igdage, og at det stadig er ganske
almindeligt ai hore j iddisch, ndr der
handles med de edle stene.

siltElt lfl0DEtAutEREll

Selvom jodernes historie i Antwerpen
dokumenteres hel t  t i lbage t i l  1261, s i
blev grundlaget for den nuvarende
jodiske befolkning i Antwerpen officielt
etableret i begyndelsen af det 19.
irrhundrede, hvor der boede omkring 100
joder i  byen. I  Ar 1900 vartal letvokset
ti l  8.000, og nAede sit maksimum p€r
omkring 35.000 ved Anden Verdenskrigs
begyndelse. Som i mange andre
vesteuropeiske byer var krigen ogsdt
katastrofal forjoderne i Antwerpen, hvor
kun en ud aJ tre overlevede nazisternes
koncentrationslejre. I dag er der omkring
20.000 joder, og hovedparten er i i lhen-
gere af haredi-jodedom. 95 procent a{
bornene gAr i jodiske skoler, og de fleste
gifter sig inden for deres egen tro. De bor
nasten udelukkende i  kvarteret  omkring
Antwerpens smukke banegArd, hvor de
er meget synlige i bybil ledet med deres
lange sorte frakker, slangekroller og
specielle hovedbekladning. Kvarteret
har masser af kobmand og restauranter
med kosher-mad, skoler og synagoger. I
alt har Antwerpen 30 synagoger, der alle
er ortodokse.

Antwerpens jodiske bydel  er  l igeledes
synonymt med Antwerpens diamant-
kvarter. I nogle fA gader er der mere
end 1.700 registrerede diamantfirmaer
med 4.500 forhandlere, der beskeftiger
omkring 12.000 mennesker alene i
arbejdet med slibning og polering. Byens
dramantslibere er verdensberomte for
deres hdndelag. Det er ogsa her, at man
finder byens beromte diamantbors, der
er hjertet i byens handel med diamanter.
Borsen, der er en af verdens storste,
blev grundlagt i 1904 pA init iativ af
joderne, der blandt andet onskede
storre sikkerhed i handlen med de
kostbare varer. For at varetage de mange
firmaers nationale og internationale
interesser pA diamantomridet, samt Jor
at promovere byen som hovedstad Jor
verdens diamanthandel, blev der i 2007
skabt en orivat stiftelse med navnet
The Antwerp World Diamond Centre
(AWDC). lfolge stiftelsen, der naturligvis

Antwerpens beromte diamantbots, det er hjettet i byens dominans pA verdens handel med diamanter.
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har ti l  huse centralt i diamant-kvarteret,
si er Antwerpen langt mere end blot et
sted, hvor diamanterne kobes, saelges
og produceres. Byen er et knudepunkt
pA verdenskortet for hele industrien, og
midtpunkt for koordineringen af hele det
kommercielle netverk med en overlegen
finansiel, teknisk og intellektuel infra-
struktur. Store armbevegelser vil nogle
mAske mene, men taget i betragtning
af, at byen med omkring en halv mill ion
indbyggere sidder pi langt den storste
del af verdenshandelen med diamanter,
sA er de n@ooe for store.

IIIIIER]IE ER PA VEI

Med et af de bedste Ar nogensinde i
2013, gAr det sAledes strygende for
Antwerpens diamantindustri. Det samme
kan ikke nodvendigvis siges for den
jodiske befolkningsgruppe. For uanset at
rigtigt mange joder stadigvak arbejder
inden for diamantomrAdet, si er det i
stigende grad byens indiske befolknings-
gruppe, der s idder pd indt jeningen. Det
gor de blandt andet pA grund af meget
lavere produktionsomkostninger i forhold
ti l deres jodiske kolleger.
'Det betyder naturligvis, at den
jodiske befolkningsgruppe har fAet nye
udfordringer med at f inde andre beskef-
t igelses- og indt jeningsmul igheder,  der

stadigvek er forenelge med at leve et l iv
som ortodoks jode,' pipeger Dr. Veerle
Vanden Daelen. Den yngre generation
soger da ogsi i stigende grad vek f ra
diamant industr ien og leser fx t i l jur ister,
bogholdere eller soger beskaftigelse
inden for lT-omrddet. Derudover oplever
Antwerpen, at f lere og flere joder flytter
vek fra den jodiske bydel, eller l igefrem
udvandrer ti l  iser lsrael, Storbritannien
og USA.
'Befolkningsgruppens fremtid
afhenger naturligvis meget af det
okonomiske fundament og styrken af
den jodiske ortodokse infrastruktur.
De har stadigvek rigtigt godt tag om
deres institutioner, deres skoler og deres
kosher-forretninger, og sAledes ogsi
optimale muligheder for at leve et fuldt
ortodokst l iv. Men med den vigende
indflydelse pA handlen med diamanter,
er der kommet et stigende antal behov,
der skal dakkes,' konkluderer Dr. Veerle
Vanden Daelen.

Jens Anders Wejsmark Sorensen
er dansk journalist med base i
Amsterdam. Her{ra dekker han
EU, NATO og Benelux for en
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