
Det israelske flag som en kenpe tifo pA Amsterdams ArcnAs F-side, hvor Ajax Amsterdams hardcore fans holder til. Foto: w.f-side.nl

Aiax Amsterdam r den isdiske klub
Hardcorefodboldfans af den hollandske mesterklub kalder sigfor superjoder, seluom
langt under en procent af tiklaterne til holdets hjemmekampe er jodiske, og at klubben
aldrig har haft noget fficielt tilhorsforhold til dajodiske sanfund.

AJ Jens Anders Wejsmark Sorensen, Amsterdam

En har et israelsk flag, en anden har et
fantorklede prydet med klubemblem
og davidsstjerne, og en tredje skilter
l igeledes med en davidsstjerne, men
som en tatovering pA armen. De er ikke
joder, men det er kampdag pA Amsterdam
ArenaA i det sydlige Amsterdam. Her
samler Ajax 50.000 tilskuere til hver
eneste hjemmekamp, hvoraf hojst
300 er joder. Men hvorfor dette dben-
lyse prolodiske udtryk fra ikke-jodiske
ti lhangere af en fodboldklub, der i en
1 15-irig historier aldrig har haft et of f icielt
tilhorsforhold til det jodiske samfund i
Holland? En vagtig grund er uden tvivl,
at Amsterdam for Anden Verdenskrig
med sine omkring 80.000 joder blev kaldt
Vestens Jerusalem. De fleste levede i
det ostlige Amsterdam, hvor ogsA Ajax'
forrige stadion De Meer var blevet opfort i
1934. Rigtigt mange af joderne i kvarteret

var l igeledes ti lhengere af Ajax, og det
uanset at de ikke kom jevnligt pd stadion.
'Nirr Ajax spil lede mod hold fra mere
provinsielle dele af Holland, sA kom
tilhangerne gennem det jodiske kvarter
pA vej til stadion. Det var ogsA sAdan at
mange hollandere modte joder for forste
gang,' forteller den hollandsk journalist
Hans Knoop, der selv erjode.

Efter krigen, hvor knap 90 procent af de
hollandske joder var blev myrdet i nazister-
nes koncentrationslejre, havde klubben
nogen prominente jodiske ledere, sAsom
Jaap van Prag og hans ssn Michael,
der begge har veret klubprasidenter,
Derudover har klubben dog kun haft en
anden jodisk klubpresident i Uri Coronel,
der i 2011 forlod sin post efter et opgor
med Johan Cruyfl klubbens storste spiller
nogensinde. Og det var faktisk forst efter

krigen, at Ajax havde jodiske spillere, og
det kun meget fir.
For omkring 40 Ar siden begyndte andre
holds ti lhengere Jor alvor 2rbenlyst
at kalde Ajax ti lhengere for jaderne.
Betegnelsen tog Ajax fansene ti l  sig som
et eressporgsmAl, og det er siden blevet
en del af deres identitet - og det selvom
meget fA eller slet ingen er joder. Uanset
at klubben bAde for og efter krigen,
som hovedregel negter nogen officiel
forbindelse med det jodiske samfund, sA
tog de l igeledes identiteten ti l  sig. Det har
blandt andet veret muligt, fra klubbens
officielle website, at downloade Hava
Nagila og andre populare hebraiske
folkesange som ringetone ti l  mobilen, og
ligeledes at kobe officielt merchandise,
hvor hovedet af den mytologiske greske
krigshelt Ajax, der har givet navn ti l  klub-
ben, er dekoreret ind i davidsstiernen.



Med t iden har denne, for  de f leste

mennesker harmlose om end mAske

merkel ige pdtagede jodiske identi tet,  fAet

et noget mere dystert udiryk.
'Hvis de kalder s ig supeloder,  nAr der ikke

er nogen joder imel lem dem, sA behager

det os ikke det mindste. Det kan godt

vare,  at  det  ikke er deres hensigt ,  men de

fremprovokerer anti-semitrske ytr inger f  ra

andre fans. NAr disse fans er i  opposit ion

ti l  Ajax, sA er de ogsA i opposit ion t i l
joderne, 'pApeger Hans Knoop. Han

er talsperson for foreningen BAN, der

overvAger og bekemper anti-semit isme i

hol landsk fodbold.

I  marts 2011 gik foreningen t i l  domstolen

i Den Haag efter en kamp mellem det

lokale hold og Ajax, hvor hundredvis

af Den Haag t i lhengere gennem hele

kampen ytrede sig med anti-semit iske

sange og t i l rAb, og hvor stadionspeakeren

efter kampen al l igevel takkede t i lskuerne

for deres f lot ie stotte t i l  hjemmeholdet.

'Da hverken kampens dommer el ler

arrangorerne gjorde noget for at fA det

stoppet, havde vi ikke anden mulighed

end at gA rettens vej.  Med dommen er den

slags ikke lengere t i l ladt  i  Hol land, og

enhver fodboldkamp vi l  bl ive stoppet efter

en enkel t  advarsel , '  s iger Hans Knoop,

Tidl igere k lubpresident Ur i  Coronel ,  der

er jode, har offentl igt givet udtryk for,

at det gav ham et kick, nAr ikke-lodiske

Ajax fans rAbte, at de var joder. Men han

erkender l igeledes, at  nAr det br inger

totalt  uacceptable folelser f  rem hos

r ival iserende t i lhangere,  s i  er  det  bedre

al  droppe adferden hel t .  De senere

Ar er Ajax da ogsA begyndt off icielt  at

for te l le fansene, atde bor af legge

denne pAtagede jodiske ident i tet .  Der har

v@ret en del  moder mel lem Ajax'  ledelse,

Amsterdams borgmester og foreningen

BAN for at f  inde en acceptabel losning

pA det st igende problem med hard-

core fansenes uti lsigtede opfordring t i l

ant i -semit isme,

'Vi har laenge veret i  dialog med

ledelse i  Ajax,  ogsA da Uri  Coronel  var

klubpresident.  Men det er ikke nemt,  for

det v i rker som om, at  k lubben er bange
for deres hardcore fans. Bolden er, om
jeg sA mA sige, hos Ajax. Hvis deres

fans holder mund om super joderne og

undlader at provokere, si  er der et hAb,

at  de andre l igeledes holder mund, 's iger

Hans Knoop.

Selv mener Ajax fansene ikke, at de
provokerer nogen med deres projodiske

optraden, De kan godt forstA, at  loder
der har mistet  pArorende under kr igen

foler ubehag, men det er de r ival iserende

fans skyld.

'Vi  s iger ikke selv noget,  der kan gore

ondt -  tvert imod. Uanset om vi  stoppede
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med det, sA vi l le de stadigvek kalde Ajax

t i lhangere for joderne, '  s iger en fan, der

ikke vi l  opgive s i t  navn.

Selvom det ses langt mindre end

t id l igere,  sA er der stadigvek israelske

f lag,  fantorklader med davidsst jerne, og

fans med projodiske tatoveringen pi og

omkring stadion. Der er f ra of f ic ie l  s ide

ikke noget forbud mod dette. Opfattelsen

af, at Ajax Amsterdam er den jodiske

klub, bl iver stadigvak blandt mange,

bAde i  Hol land og andre lande, taget

alvor l igt .

'Det er mul igt ,  at  de fans, der kalder s ig

selv for superjoder, er stolte af sig selv,

men det er vi  ikke. Vr onsker hverken

projodiske el ler  ant i jodiske ef fekter og

slogans pA el ler  ved stadion, Vi  v i l  bare
gerne se en god fodboldkamp, 's lut ter

Hans Knoop.

Jens Anders Wejsmark

Ssrensen

er dansk journal ist ,  bosat i

Amsterdam og rapporterer fra

BeNeLux ti l  bl.a. Danmarks

Radios Orientering, t i l  dagblade

og fagblade.

Amsterdam ArenA i det sydlige Amstetdam, hvor Ajax samler 50.000 tilskuere til hver eneste hjemmekamp, hvoraf hojst 300 er joder.

Foto: Jens Anders Wejsmark Sorensen
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