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Boven: Detail van Aelbert van Ouwater (=Oudewater) (ca 1430 - ca 1475) - De 
opwekking van Lazarus. Ouwater was een pionier van de Haarlemse school, 
maar het is niet onmogelijk, dat hij joden ontmoette in Utrecht, toen het han-
delscentrum van de noordelijke Nederlanden. Hij volgde hier een middeleeuwse 
gewoonte om in bijbelse taferelen joden weer te geven, mogelijk ook volgens 
standaard beeldvorming. (Foto: bpk / Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin / 

Jörg P. Anders)

Onder: Detail van J.P.C. Grolman (1841 - 1927) - De synagoge te Utrecht tijdens 
de Grote Verzoendag (ca 1910). Aan het eind van tien dagen van inkeer draagt 
men op die dag in het oog van een mogelijke dood in het komende jaar, een wit 
“doodskleed” onder de gebruikelijke gebedsmantel. De afgebeelde synagoge  is 
de verbouwde uit 1849 van voor de bestaande bouw uit 1926. (Foto: HUA 811922)
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