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Selvom centret off icielt  blev indviet den

9. ju l i  med blandt andet del tagelse af

reprasentanter f ra kommunen, sA er det

langt fra fardigt.  Vuggestue, b@rnehave,

soverum, kokken, festsal  og moderum er

i  brug. Derudover kan joder og ikke- joder

fA undervisning i  hebraisk,  og fornyel igt

afholdt  centret  en kursusrakke om
jodisk lov og kr igen mod terror.  Centret

skal  l igeledes vare besogscentrum for

skoleelever og andre befolkningsgrupper,

der ikke har nogen direkte t i lknytning t i l

det  jodiske samfund. lsamarbejde med

kommunen arbejdes der pA at lave et

bibl iotek og en permanent udst i l l ing,  hvor

besogende kan fA et  indbl ik i jodernes

histor ie og de jodiske tradi t ioner og

skikke.

Jeg kan ikke sige, at  hvis du kommer pA

besog igen om fx tre Ar, at du vi l  se et

imponerende jodisk histor isk museum,

som det er i  Amsterdam, Vi mA vente og

se, hvordan det hele udvik ler  s ig.  Men det

er bestemt i  den retning, v i  onsker at  gA, '

for te l ler  Shmuel Katzman.

Som en konsekvens af, at det sidste

kosher supermarked i  Haag lukkede

i  begyndelse af  det te Arhundrede, har

centret endvidere pAtaget sig opgaven

med at distr ibuere et bredt udvalg af

koshervarer inden for normal Abninqst id.

Haag har en r ig jodisk histor ie,  der

rekker t i lbage t i l  det  17. Arhundrede,

hvor askenasiske joder, fra iser Tyskland

og Osteuropa, bosatte sig i  byen.

Befolkningsgruppen toppede i  1942 med

omkring 20,000 indiv ider,  men i  1943

deporterede nazisterne 1 8,000, hvoraf

kun 2.000 kom t i lbage ef ter  kr igen, Der

er forskel l ige t i l tag i  byen, sAsom guidede

vandr inger i  den gamle jodiske bydel ,  t i l  at

for t iden kan komme t i l  l ive i  nut iden, Men

der kan g@res langt mere, mener Shmuel

Katzman.

'Selvom meget f  h jader har veret  i  Haag

i  mere end to el ler  t re generat ioner,  og

Hvor fortiden kommler
t i l  l ive i  nut iden
l$t centerfor det jodiske sanfund i Haag satterfokus pd underuisningD kultur og social
integratiln - under p o litib esly ttelse.

Af Jens Anders Wejsmark Sorensen, Amsterdam

Et salatfad med f ire ool i t i folk i fort

skudsikre veste og med skarpladte

maskinpistoler holder dognvagt uden

for et nyt socialt-kulturelt  center for
jodedom i  Haag kaldet CHAJ (Centrum

voor Haagse Jiddisjkeit).  Desverre en

nodvendig foranstal tn ing for det jodiske

samfund i  dagens Hol land,

'Si tuat ionen har andret  s ig t i l  det  v@rre,

og angrebet i  Kobenhavn har natur l igvis

ogsi  haf t  en v is indf lydelse.  Vores to

samfund l igner jo meget hinanden, og vr

har l igeledes haft folelsen af, at sidan

noget ikke sker her.  SA da det al l igevel

skete i  Danmark f ik  det alarmklokkerne

t i l  at  r inge, 's iger Shmuel Katzman, der er

rabbiner i  Haag.

Han understreger,  at  det  jodiske samfund

ikke har bedt om pol i t ibeskyttelse, og at

Rabbiner Shmuel Katzman, der er foregangsmand

for et nyt socialt-kulturelt center for jodedom i

Haag med fokus pA undervisning, kultur og social

integration. Foto: Jens Anders Wejsmark Ssrensen

det udelukkende var myndighedernes
beslutning, at  deres pr imare bidrag ved
t i lb l ivelsen af  centret  skul le vere omkrino
sikkerheden.
'Men som jeg ser det, sA er det ikke sA
meget for at beskytte os, men mere for at
beskytte samfundet. Det er en mAde for
myndighederne at  s ignalere,  at  her stop-
per det altsA. Jeg bekymrer mig mere for
det hol landske samfund, end for min egen
personl ige s ikkerhed, el ler  for  det jodiske
samfund for den sags skyld, Det jodiske
folk har trods alt overlevet en historie pA
mere end to tusinde Ar, sA jeg ser det ikke
som en trussel mod vores eksistens. Men
det er i hoj grad en trussel mod det ibne
samfund, som vi har vennet os ti l , Hvis vi
onsker at bevare dette, sA bliver vi nodt t i l
at handle,' pApeger han.

Centret er nabo ti l  den ortodokse
synagoge, og da den blev bygget for
omkring 30 dr s iden, var der langt mindre
kooperat ion f  ra myndig hederne, selvom
der ogsi  dengang var en bolge af  terror
mod joderne.
'Der blev ikke t i lbudt beskyttelse,  sA
beslutningen blev,  at  synagogen blev
bygget som en festning. Men med
dette center siger vi bevidst, at det gor vi
altsA ikke igen. Vores center skal verre
synl igt ,  genkendel igt  og t i lgengel igt ,
Det v i l le vare s@rgel igt ,  og fu ldstendig
imod, hvad vi  onsker at  opnA, hvis v i  b lev
nodt ti l  at skjule vores bygning og vores
aktiviteter, ' si ger Sh m uel Katzman.

Det var et  oplagt valg for  det jodiske
samfund, med synagogen l ige rundt om
hjornet, at kobe den tidligere kirkebyg-
ning, da den blev ledig i  2002. Der var
iser pA det t idspunkt brug for lokaler t i l
undervisning, men da bygningen skul le
renoveres i2013, blev beslutningen taget
at etablere et nyt socialt-kulturelt center
for jodedom med fokus pA undervisning,
kul tur  og social  integrat ion.
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det er en meget internat ional  by med

stor ind- og udvandr ing, sA har v i  fakt isk

en meget akt iv jodisk befolknings-

gruppe. Det v i l  v€re en skam, hvis for t id

og nut id er adski l t .  Vi  har brug for,  at

for t iden er en del  af  nut iden, hvis v i  skal

bygge for f remtiden. Det er udfordr ingen

med dette center,

Centret har naturl igvis veret bekymret

for,  hvi lken ef fekt  bevebnet pol i t i  l ige

uden for indgangen vi l le have pA de

dagl ige akt iv i teter,  og ikke mindst pA

onsket om at skabe et  sted, der blandt

andet har social  inteorat ion som en

hjornesten.

'Jeg er opvokset som ortodoks jode i

New York og har derfor veret vant t i l  den

form for beskyttelse.  Men for mange har

pol i t iets permanente t i  ls tedevarelse,

i  et  e l lers meget rolrgt  omrAde, veret

konfronterende, '  s iger Shmuel Katzman.

Han understreger,  at  bekymringen har

veret  ubegrundet,  da den overordnede

respons pA centrets aktivi teter har veret

yderst  posi t iv  -  og det f ra al le dele af

samfundet,  Det mener han blandt andet

skyldes, at offentl igheden vardsatter, at

myndighederne tager t ingene alvor l igt ,

og at det ikke nytter noget at overgive

sig t i l t ruslen om terror,  Og selvom man

kunne tro,  at  pol i t iets mandsopdekning

vi l le have en fr ihedsbegransende

virkning, har det fakt isk v i rket  modsat,  sA

onsket om at gore noget posit ivt er blevet

endnu starkere,

'Vores f jenders indlysende mErl er jo at sl i

os ih je l ,  men l igeledes at  skremme os

ti l  ikke at gore noget. Vores navn CHA-

stAr forst og fremmes for Center for

Haags Joder,  men pA hebraisk betyder

ordet ogsA l iv .  SA man kan passende

sige, at vores svar pi truslen om dod og
odelaggelse er l iv , '  konkluderer Shmuel
Katzman,

Besogsadresse:
CHAJ
Soaarwaterstraat 200
2593 RS Den Haag
Hol land

Sekretariat:
Tlf , :003' l  70347 3201
n ig.den,haag @zonnet,n I

Rabbinat:
Tl f , :0031 70347 0222
rabbi  @joodsden haag.n I

fens Anders
Wejsmark
Sorensen
er dansk journalist med base

i Amsterdam. Herfra dekker

han Benelux, Frankrig, EU og

Nato for danske dagblade,

tidsskrifter og radio

i

h,
. ,=,=*I. r .=€q

F gf.i#l$
d "* rssl*fl

i i€r'd,iffi

En gruppe skonne unger i centrets vuggestuelbornehave. Foto: Jens Anders Wejsmark Sorensen


