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Hyldest til den levende kultur
Amsterdams Jodisk Historiske Museum har i Holland opndet samme akonomiske status og

uigtighed som R{lcsmuseum og har i stigende gradfokus pd udstillinge6 der giuer et nuanceret

billede qf jodernes liu og lrultur

Af Jens Anders Wejsmark Sorensen, Amsterdam

'Da vi f lyttede ti l  vores nuverende
bygning i 1987, besluttede ledelsen, at
vi ikke skulle vere et holocaustmuseum,
men derimod et sted, der hyldede den
levende kultur, 'fortaller Jo6l J. Cahen.
der er direktor for  dei  Jodisk Histor iske
Museum i  Amsterdam. Beslutningen
modte en del krit ik, iser fra den gruppe
aI joder, der havde overlevet krigen, men
med ti ldelingen af prisen for Europas
mest innovative museum i 1988, blev
museet bekreftet i, at det var den rigtige
strategi.

Stiftelsen for museet blev dannet af det
hollandske jodiske samJund i '1930, og
har sAledes, som institution, overlevet
Anden Verdenskrig, hvad der i sig selv er
bemarkelsesverdigt.
'Hovedopgaven har fra starten veret at
give et bredt bil lede af lodernes kulturelle
og rel ig iose l iv  i  a lmindel ighed, og af
de hollandske joder i serdeleshed. Det
gelder stadigvek, men i dag gor vi

det ikke kun via vores oermanente
udst i l l ing,  men i  l ige s i  hoj  grad gennem
de mange aktuelle udsti l l inger, hvor
vi i stigende grad fokuserer pir at
presentere hollandsk-jo'diske ku nstnere
og ikke-jodiske kunstnere, der i deres
kunst behandler jodiske emner,' siger
Jo6l  J.  Cahen.

Mange af udsti l l ingerne skaber stor
offentl ig opmerksomhed, som blandt
andet en udsti l l ing om jodiske kunst-
samlere, og om maleren Meijer de Haan,
der var ven med Vincent van Goghs bror
Theo. Udsti l l ingen blev bagefter vist pA
Mus6e D'Orsay i Paris.
'Det sjove var, at mens vi t i l  franskman-
dene presenterede De Haan som den
ukendte jode (le juif inconnu), si skrev
den Jranske oresse om den ukendte
hol lander ( le neder landais inconnu). '

Museet har siden 2002 ligeledes veret
ansvarlig Jor Den Portugisiske Synagoge

og det Hollandsche Schouwburg, der
blev brugt af nazisterne som center for
deportationerne ti l  udryddelseslejrene i
Polen. Derudover har man i nogle Ar, som
en meget vigtig del af museet, haft et
bsrnemuseum, der med udgangspunkt i
en hollandsk jodisk familie forteller om
familieverdier og jodiske traditioner for
born mellem seks og 12 Ar.
'Bornemuseet er blevet en kempe suc-
ces, sA det var en rigtig god beslutning,'
understreger Jo6l J. Cahen.

Museet har udarbejdet en metode- og
treningshindbog for blandt andet at
give sine egne guider en innovativ t i lgang
til interaktion med besogende, og ti l  at
forholde sig i i l  sporgsmAl af folsom natur.
'Det er jo interessant, at skoleklasserne,
der besoger museet, har et betydeligt
antal muslimske bsrn. Vi opfordrer alle
ti l  at ytre deres mening og ti l  at sti l le
sporgsmAl, ogsi nAr det er kontroversielt,
hvoreJter vores personale tager det op pA
en ikke-konf ronterende mide,' forteller
Jodl  J.  Cahen.

Siden 2005 har stif ielsen ogsA haft
ansvaret for et imponerende projekt kal-
det'Et digitalt monument af det jodiske

samfund i Holland'. Det er et webunivers
dedikeret t i l  bevarelse af mindet om de
mange hollandske joder, der blev drabt
i nazisternes koncentrationslejre. Det
digi ta le monument indeholder navnene
pi samtlige joder, der blev deporteret f ra
Hol land og drabt mel lem 10. maj 1940
og 8. mal 1945, og hver person harf6et
deres egen side med basale personlige
oplysninger, og hvor det har varet muligt,
er Dersonens familierelationer blevet
rekonstrueret,
'Det var noget af en udfordring, at
finde penge og arbejdskraft t i l  et si
omfattende prolekt, og vi har da ogsi
sidenhen af praktiske grunde konverteret
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Det Jodisk Histoilske Museum i Amsterdam er blot en af forende jodiske kulturinstitutioner inden for mindre

end en kvadratkibmeter i Amsterdams jodiske kulturelle kvatteL Foto: Jens Anders Wejsmark Ssrensen

monumentet  t i l  et  interakt iv web-

samfund, der i  dag har omkring 7.000

medlemmer.  Et  ta l  der 5lsdio s l incr 's iner

Joel  J.  Cahen,

De nange akt iv i le ler  afspel les I  museets

markedsf@ringsstrategi,  hvor al le aspekter

markedsfores pA l ige fod, sA udfordringen

med at  dekke lodisk rel ig ion og kul tur

bl iver sA nuanceret  som mul igt ,

'Det er den samme udfordr ing fx

Ri jksmuseum har med at  dekke kr isten

rel ig ion og kul tur .  Sagen er lo den, at

kr istendommen i  Hol land er pa retur,

mens lodedommen stadig udvik ler  s ig

efter at have veret nasten nulst i l let

ef ter  k ' igen. og al  vr  som Inst i rutron dag

bliver konfronteret med en langt st@rre
jodisk kul turarv,  end vi  har mul ighed for

at  f  remvise, '  for te l ler  Joel  J,  Cahen.

Han mener,  at  v i  lever i  en t id,  hvor den

kol lekt ive hukommelse omkring fx

Holocaust kommer t i lbage, og med den

kommer ogsA et  oget onske om at f inde

ud af ,  hvor man stammer l ra.

'PA mrrseet +Ar v i  et  st ioende antal  hen-

vendelser f  ra mennesker med interesse i

deres jodiske rodder og i jodedom.'

St i f te lsen fAr dakket omkring halvdelen

af budgettet  pdr seks mir l roner euro v:a

t i lskud fra den hol landske statskasse. og

har f  ra of  f  ic ie l  srde samme vigt ige status

som det nyrenoverede Ri jksmuseum.

'Vi  kom fakt isk pA f inansloven al lerede i

1987, hvorved den hol landske stat  sagde,

at vi var pir samme niveau som andre fo-
rende hol landske kul tur inst i tut ioner.  Med
det le t i l tag blev jodisk kul tur  g jort  l ige
sA vigt igt  som kr isten kul tur ,  og det var
r red l r l  a l  rndersrrece. alv i  ikke kun er

el  museum for den jodiske of fent l ighed.

men for of fent l igheden i  a lmindel ighed, '
r rnderslrener .  Inel .  I  C:hq;-1.

Rester at  budgettet  skal  hentes hjem
ved fundrais ing,  og selvom museet
trakker pA omkring 100 f  r iv i l l ige,  s i
er  personaleudgi f terne ved de mange
projekter en stor okonomisk udfordr ing.
'Museets personale arbejder et  fantast isk
sted men de arheide. onsA benhArdt
{^-  ^+ +A !^+ L^l^ +i l  ^+ f , -"rur i l ,  r i l  utrr ' rere ur d.r  r r i4r lge Sammen -

bare se min egen kalender, '  s iger Joel  J,
Cohon mod al  cmi l  nn i r r { r '

- .  ' " " '  -Y .  JJer:

leg horer of  te f ra vores bestyrelse,  at  v i

rnvolverer os i  for mange projekter, og det

kan selvfolgel ig skabe problemer.  Men

fakt isk onsker v i  at  gore mere, for  der er
qi mlnnc mrl inhedcr '

Og at der ikke umiddelbart  er  p laner om
at s laLke pA aLt iv i teterne, understreges
af Joel  J,  Cahen og museets ambit ion om
i den narmeste f remtrd.  at  kunne t i l fo je
et  nat ional t  Holocaust museum t i l  de
mange aktiver.
'Vores mAl er at vise Holocaust i et
europeisk perspekt iv,  og histor ien om de
danske joder v i l  sAledes ogsA bl ive dak-
ket,  Og det onsker v i  i  hoj  grad fortsat  at
gore med blandt andet samtidskunst og
en hvldest i i l  den levende kul tur . '

Pd museet fdr vi et stigende antal henvendelser fra

mennesker med interesse i deres jodiske rodder og

i jodedommen. Sddan siger Jo6l J. Cahen, der er

dirktor for Jodisk Historisk Mueseum i Amsterdam.

Foto: Stef den Boer
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Det Jodisk Historiske Museum/
Bornenes Museum udgor blot en
af forende jodiske kulturinstitu-
tioner inden for mindre end en
kvadratkilometer i Amsterdams
jodiske kulturelle kvarter. Bil letten
giver sAledes ogsA adgang ti l  Den
Portugisiske Synagoge og det
Hollandsche Schouwburg, der under
Anden Verdenskrig blev brugt som
center for deoortationerne af de
jodiske hollandere ti l  udryddelseslej-
rene i Polen.

www.ihm.nl

fens Anders
Weismark
SorenSef l  er  dansk journal ist

med base i  Amsterdam. Han leverer tekst

t i l  dagblade og magasiner og lyd t i l  b landt

andre Danmarks Radios Orienter inq.


