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Et lenge ventet
holocaust-monumlent
Et minfusmmkz med samtlige naune pd dt hollandske holocaustofre skulle haoe uaret qfsloret i
Amsterdam til septembery men lokal modstand om placeringen har udsat det ambitisse projekt.

Af Jens Anders Wejsmark Sorensen, Amsterdam

70 Ar efter afslutningen pA Anden

Verdenskrig har Holland stadigvak ikke

et mindesmerke med navnene pA de

omkring 102.000 hol landske joder,  der

blev myrdet af nazisterne,

Ueg f inder det personl igt smertel igt,  at

der har skul le gA sA lang t id ef ter  kr igen,

for det er i  udsigt. Arsagen skal blandt

andet f indes i  den kol lekt ive skam over,

at myndighederne og befolkningen

ikke gjorde mere for at redde joderne i

Holland, '  siger Jacques Grishaver. Han

er formand for den hol landske Auschwitz

komit6, der har taget ini t iat ivet,

ld6en blev fodt for t i  Ar siden i  forbin-

delse med en udst i l l ing i  den hol landske

pavi l lon iAuschwitz om forfolgelsen og

deportat ionen af de hol landske joder f  ra

1940 t i l  1945. Som en del  af  udst i l l ingen

blev en permanent veg med navnene

pA omkring 57.000 hol landske joder, der

blev myrdet iAuschwitz, presenteret, Et

efterfolgende onske om at bringe udsti l -

l ingen og navnev@ggen t i l  Hol land blev

af okonomiske og praktiske Arsager ikke

ti l  noget. Efter udsti l l ingen tog Jacques

Grishaver kontakt t i l  Amsterdams byrAd

om muligheden for i  stedet at skabe en

l ignende vag med navnene pA samtl ige
hol landske joder myrdet under Anden

Verdenskrig. Kommunen var med pA

ideen, og i  2007 kunne intent ionen om

navnemon u mentet of fentl  ig gores.

Alle var enige om, at Amsterdam og

Holland naturl igvis langt om lenge skul le

have et sidan mindesmerke. men ikke

hvor det skul le placeres, Den hol landske

Auschwitz komit6 onskede fra begyn-

delsen, at mindesmerket skul le opfores

i Wertheimparken i Amsterdams jodiske

kulturel le kvarter, Her var der i  1993

opfort et mindre holocaustmonument

Jacques Grishaver er formand for den hollandske Auschwitz komit6, der har taget initiativet til mindesmer-

ket med navnene pA de omkring 1O2.0O0 hollandske joder, der blev myrdet af nazisterne. Fsdt i 1942

overlevede han kun krigen ved at leve skjult med sine foreldre, mens det meste af hans familie blev myrdet.

Foto: Jens Anders Wejsmark Ssrensen.

bestAende af seks knuste spejle, dek-
kende over aske fra ofrene fra Auschwitz.
Samarbejdet omkring mindesmerket med
Amsterdams daverende borg mester Job
Cohen gik dog noget langsomt, blandt an-
det fordi han var mere optaget af planerne
om et nationalt holocaustmuseum, Men
i 2010 tog Job Cohen ti l  regeringsbyen
Den Haag som leder for det hollandske
socialdemokrati, og med Eberhard van der
Laan som ny Amsterdam-borgmester kom
projektet igen pA kommunens dagsorden.
Ueg havde med det samme en god
forbindelse med vores nye borgmester og
efter et mode om andre egnede lokaliteter
iAmsterdam, blev alle parter enige om,
at Wertheimparken var det bedste sted,'
siger Jacques G rishaver,

|  2011 gav den anerkendte og
prisbelonnede arkitekt Daniel Libeskind,
der blandt andet har tegnet Berlins
Jodiske Museum, Det Jodiske Museum

i  Kobenhavn og planen for rekonstruk-

t ionen af World Trade Center i  New York.

et foredrag iAmsterdam arrangeret af

den hol landske Auschwitz komit6, Fodt

i  1946 som son af polske holocaust-

overlevende, emigrerede han og famil ien

t i lAmerica i  1964. Jacques Grishaver

fortalte Daniel Libeskind om projektet

og viste ham Wertheimparken. Han fandt

det utrol igt,  at l ige netop Holland, der

mistede omkring 90 procent af deres
joder under kr igen, endnu ikke havde

et centralt  holocaustmindesmerke,

og l igeledes at ini t iat ivet kom fra den

hollandske Auschwitz-komite, og ikke fra

den hol landske stat.

'Uden opfordring fra min side, da jeg

regnede med, at han vi l le vare uden

for vores okonomiske formAen, fortalte

Daniel Libeskind mig, at det vi l le vere

en @re for ham at blive inviteret til at

designe mindesmarket, '  fortal ler

Jacoues Grishaver,



12013 kunne Daniel  L ibeskind og hans

tegnestue begynde udarbejdelsen

af designet for monumentet, og over

sommeren havde kommunen og den

hollandske Auschwitz komit6 informati-

onsmoder med blandt andet beboerne i

kvarteret omkring parken.

'Her gav nogle udtryk for, at selv om de

var for et mindesm€rke, var de imod, at

det skul le opfores i  deres lokale park.

Det er typisk for Amsterdam, hvor de

fleste er med pi det meste, bare det ikke

er i  deres baghave. Konklusionen blev

dog, at nogle gange kommer national

interesse for lokal interesse, '  siger

Jacques Grishaver.

Med lanceringerne af en omfangsrig

website i januar 2014 begyndte projektet

for alvor at tage form. Gennem denne

havde offentl igheden mulighed for at

stotte det € 5 mil l ioner budgetterede

navnemonument okonomisk,  enten ved

at adootere et el ler f lere navne for € 50
pr. navn, el ler ved, som stotteperson el ler

som f irmasponsor, at donere et belob. I
juni  kunne in i t iat ivtagerne og kommunen

med borgmesteren i  spidsen indkalde

t i l  pressemode, hvor Daniel  L ibeskind

prasenterede tegninger og modeller af

mindesmerket, Her blev det l igeledes

oplyst, at mindesmerket vi l le bl ive

afsloret i  september 2015, 70 Ar efter

afslutningen pA Anden Verdenskrig.

'Men efter prasentationen begyndte

kontroversen med de lokale beboer

for alvor. En kontrovers. der desverre

bygger pA en mengde fej l information, fx

at mindesmerket optager 30 procent af
parkens areal, nAr det fakt isk kun er otte,

El ler at al le parkens treer vi l  bl ive feldet,

og at der ogsd kommer forretninger,

toi letter etc., '  siger Jacques G rishaver,

Nogle beboere gav ydermere udtryk for,

at de ikke onsker at bl ive konfronteret

med de mange drebte, hver gang de

luf ter  hunden,

'Men de har jo ikke noget imod at bo i

ofrenes huse. Og hvad er vigt igst? lkke

at bl ive mindet om de mange dode, el ler

at de efterladte kan se navnene pi deres

ka-re? Bedom selv,' pointerer Jacques

Grishaver.

Fodt i 1942 overlevede han kun krigen

ved at leve skjult  med sine foreldre,

mens det meste af hans famil ie blev

myrdet.

Vedvarende modstand f ik Amsterdams

byrAd t i l  at ryste pA hAnden, og pa endnu

et mode med beboerne kunne.borgme-

ster Eberhard van den Laan oplyse, at

opforelsen af monumentet var blevet

udsat, og at der vi l le bl ive lavet yderl igere

undersogelser af,  om der mAske er bedre

lokal i teter end Wertheimparken.

'Vi har nu ventet 6t helt  Ar oA en beslut-

ning, og det er s impelthen ikke godt nok.

Vi folger naturl igvis den demokratiske

proces, men vores tAlmodighed rekker
ikke meget langere,' pApeger Jacques
Grishaver.
Han mener, at der er gAet polit ik i den,
og at ingen onsker at miste nogle fA
stemmer pA en upopuler beslutning.
Komit6en har gjort det klart for
borgmesteren, at  kun beslutningen
om en placering i Amsterdams jodiske
kulturelle kvarter sammen med
Auschwitz spej lmonumentet ,  v i l  kunne
accepteres.
'For hver dag der gfu,dar flere og flere
af de efterladte. 70 hr venten mAvere
mere end r igel igt , '  konkluderer Jacques
Grishaver.

Jens Anders Wejsmark Sorensen er

dansk journat ist  med base i  Amsterdam.

Herfra dekker han Benetux,  Frankr ig,

Nato og EU for en rakke dag- og fag-

bLade og Danmarks Radro.


