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Ti kilometerfra Amsterdams centrum li1gt,

begrauelsespladsen Beth Hairn, huor det

portugisiske jadiske samfund i mere end

400 àr har begrauet deres dsde.

AÍ Jens Anders Welsmark Sorensen, Amsterdam

Den charmerende by Ouderkerk aan de Amstel og dens omkring
8.000 indbyggere er beriget med to store kirker - en romersk
katolsk og en protestantisk. Mellem dem, og som nermeste
nabo, ligger den jodiske begravelsesplads Beth Haim (Livets Hus),
hvor Amsterdams jodisk portugisiske samf und siden 1 614 har
begravet deres dode.

"Med i alt 28.000 grave Íordelt pà Íire hektar er begravelses-
pladsen en vigtig del af byen og vores bevidsthed," siger Jan
Straver. Han har boet hele sit liv i Ouderkerk aan de Amstel,
men havde med en katolsk opdragelse dog ikke megen viden
om Beth Haims historie og kultur.

"Men det endrede sig radikalt, da jeg for seks àr siden gik pà
pension, og blev spurgt, om jeg ikke kunne tenke mig at blive
guide," fortaller han. Siden da har han i gennemsnit haÍt to til
tre guidede ture om ugen, og ligeledes underholdt et utal af
skoleklasser.

Beth Haims íorste grav íra 1 61 4, hvori drengen

Joseph pà íire àr blev begravet. Det var bevidst, at
den íorste grav i Livets hus skulle vare en barnegrav.

Foto: Jens Anders Wejsmark Sorensen

28.000 graue i livets hus
EÍter de kristne indtog Granada i 1492, blev alle muslimer

og joder uddrevet fra landet. De uddrevne joder, ogsà kaldet
sefardiske joder, drog mod nord og kom i begyndelsen af det 17.

àrhundrede til Amsterdam, der efter datidens Íorhold var kendt
Íor stor tolerance i religiose sporgsmà1. Efter at have bygget
deres forste synagoge, var neste prioritet at fà en begravelses-
plads, og i 1614 fik samfundet tilladelse til at kobe et stykke
moseland til Íormàlet pà bredderne af Amstel floden.

"Det gjorde ligeledes, at man kunne sejle afdode til
begravelsespladsen. lkke uvesentligt med et dàrligt vejnet, og
risikoen for at blive overfaldet aÍ landevejsrovere pà turen fra
Amsterdam" srger Jan Straver.

Beth Haim er den eldste jodiske begravelsesplads pà den
vestlige halvkugle, der stadigvak er i brug. Mange prominente

og beromte joder er begravet her, blandt andet rabbiner
og forlagger Menasse Ben lsrael, filosof Baruch Spinozas
Íorreldre, samt lage og Íilantrop Samuel Sarpharti, der i

Amsterdam blandt andet har fàet en vej og en park opkaldt
efter sig. lser gravstene fra 1600-tallet, hvor den hollandske
guldalder gav Amsterdam og Holland en enorm okonomisk
og kulturel opblomstring, blev udfort i dyr marmor og med
detaljerede udskeringer og inskriptioner,

"Med deres internationale forbindelser og handelsforbindel-
ser, var mange aÍ de seÍardiske joder en del aÍ eliten. Det kom

ogsà til udtryk i doden," konstaterer Jan Straver.

I de eÍterÍolgende àrhundreder sank de fleste gravsten i

mosejorden, og havde det ikke veret for David Henriques de
Castro, et prominent medlem af det portugisiske samfund, ville
hovedparten af de mest spektakulare gravsten veret gàet tabt.
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David Henriques de Castros gravmonument.

Som prominent medlem af det portugisiske

samÍund, katalogiserede han mellem 1865
og 1892 omkring 6.O0O grave, og hevede
nogen a{ de vigtigste og smukkeste. Foto:

Jens Anders Wejsmark Sorensen
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'Mellem 1865 og 1892 katalogiserede han omkring 6.000
grave, og hevede nogle aÍ de vigtigste og smukkeste, Blandt
andet den forste grav tra 1614, hvori drengen Joseph pà fire

àr blev begravet,' oplyser Jan Staver. EÍterfolgende blev David

Henriques de Castros eget gravmonument et aÍ de mere

spektakulere.
I 1923 havde begravelsespladsen opnàet nasten fuld ka-

pacitet, og fordi jader jo ikke tillader opgravning, og der ikke var

mulighed for at udvide, blev en eldre del af begravelsespladsen

dekket med et ekstra lag af jord for at skabe yderligere plads.

"Den rabbiner, der gav sin velsignelse til denne losning, havde

dog en betingelse, at han selv ville blive begravet centralt pà det
nye omràde. Og sàdan blev det," siger Jan Straver. Det blev eÍter
etableringen estimeret, at omràdet ville vare fyldt i .l963, 

men

fordi sà mange af samfundets medlemmer blev myrdet under

Anden Verdenskrig og aldrig kom tilbage, er der rigeligt med
plads de naste 80 àr.

'For krigen steg antallet af grave med omkring 85 hvert àr,

men eÍterfolgende faldt det til omkring ti om àret. Men det er

blevet almindeligt, at gravstene efter krigen er blevet pàfort
navnene pà myrdede familiemedlemmer, og derved ligeledes er

blevet ti l m i ndes merker,' forklarer Jan Straver.

I 1994 etableredes en fond med det formàl at indsamle

penge til bevarelse og vedligeholdelse af Beth Haim, og i

2014, som en del aÍ begravelsespladsens 400 àrs fodselsdag,
lancerede fonden en kampagne, der skal sikre de neste 400
àr. Det gores blandt andet med en ambitios plan, der skal gore

begravelsespladsen mere tilgangelig for de mange besogende,
uanset om det er skoleklasser, studerende, turister eller fjerne
slagtninge. Begrensede ressourcer gor dog opfyldelse af
planen til et langsigtet projekt.

"Som guide íoler jeg det til tider ubehageligt, at gravene

pà store dele af begravelsespladsen ikke bare er sunket, men

tillige er dekket af ukrudt. Men jeg bliver naturligvis nodt
til at forholde mig til, at det i mange àr har varet en kampe
udfordring at fà okonomien til at hange sammen. lkke mindst

Íordi hverken kommunen eller staten lengere giver nogen form

for stotte,' forteller Jan Straver.

Et rimeligt overkommeligt okonomisk tiltag er udviklingen af

en app, der tilbyder besogende valget mellem forskellige ruter,

hver med fremhavelse af aspekter ijodisk historie og kultur,

samt Íortellinger om de vigtigste grave og gravsten.

"Sà er der ikke lengere brug Íor mig," siger Jan Graver

med et smil, men tilfojer dog, at 'app'en er ment som et vigtigt

supplement, og at han og de fire andre guides i ovrigt ikke fàr

betaling for deres arbejde, men gor det af ren interesse."

Med undtagelse af sabbatten og andre jodiske hojtider, sà

er begravelsespladsen altid àben. Der er gratis adgang, men

onsker man en guidet tur pà omkring halvanden time, er der en

frivillig donation pà 5 euro pr. person. Men som Jan Straver har

erÍaret, sà fàr bevidstheden om, at belobet gàr til bevarelse af

Beth Haim, de fleste besogende til at give mere.

"Beth Haim har enorm betydning for vores kulturarv, ikke kun

for joderne, men ogsà for portugiserne, og ikke mindst for byen

Amsterdam. Havde det ikke veret for de sefardiske joder, ville

byens gyldne tid ikke have veret ner sà gylden, og det ville helt
sikkert have haft indflydelse pà vores velstand den dag i dag,'
slutterJan Straver.

,E}IS A}IIIEBS WE'SMARI( SgRETISEil

er dansk journalist med base i Amsterdam. Herfra dakker
han Benelux, Nato, EU, Sydafrika og dele aÍ det ovrige
Vesteuropa Íor trykte danske medier og Danmarks Radio.

FAITA OM BETH IAIiI
Besogsadresse: Kerkstraat 10, Ouderkerk aan
de Amstel
Guidet tur - skriv til: info@bethhaim.nl.
Web: www.bethhaim.nl

Gravstene pà et omràde, der i 1 923 blev skabt ved

at lagge et ekstra lag jord over allerede ekslsterende

grave. Altsà ligger gravene her i to lag.

Foto: lens Anders Wejsmark Sorensen Jan Straver lremviser to havet og understottet gravstene i den aldste del aÍ Beth Haim. Under
jorder ligger gravstenene side om side pà hele arealet. Foto: Jens Anders Wejsmark Sorensen
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