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Na de Tweede Wereldoorlog keerden slechts 18 van de 250 Joodse

Ik had precies in mijn hoofd wat ik wilde: een winkel in een levendige straat,
met woonruimte en een tuin. Dit pand
was een schot in de roos”. Lien heeft het
winkelpand eerst grondig laten strippen
en liet bij het opnieuw pleisteren van de
muren een stuk muur onbewerkt, een
Joodse traditie. Dit onbewerkte stuk,
voorin de winkel, heeft de vorm van een
davidster.

inwoners van Meppel terug. De synagoge werd verkocht en in 1960
afgebroken. Waar de Jodenbuurt was, kwam nieuwbouw. Alleen de
straatnamen en het monument herinneren nog aan het Joodse leven.
Des te verrassender is het om, slenterend door de Woldstraat, een
winkel te ontdekken met Hebreeuwse letters op de muur, een mezoeza bij de deur en Joodse glas-in-lood-ramen.

Kunsjt – het Joodse paradijsje
van Lien Braaf in Meppel
Rare tekens
Na mijn trouwen woonden we zeven
jaar in een Joods huisje in Hoogeveen.
Het zat vol bijzondere verhalen. Later
werd het een kaaswinkel en toen ik eens
terug ging en vertelde dat ik er gewoond
had, zei de eigenaar van de winkel dat
er een plank was gevonden met ‘rare
tekens’ erop. Waarop ik hem verzocht
om hemel en aarde te bewegen om die
plank terug te vinden. Hij vond hem en
gaf hem aan mij. De plank is steeds met
mij meeverhuisd, nu hangt deze bij mij
in de winkel. Waarschijnlijk is de plank
van een sjamasj geweest, die een extra
torarol in huis had.

Lien Braaf in haar winkel met nesjomme

Kraambezoek
Lien Braaf werd geboren in februari
1945. Voluit heet ze Erlina/Leah Arnolda
Gé. “Ik ben naar mijn oma vernoemd en
naar onderduikouders Arnold en Gé van
Wering. Mijn ouders en mijn oudste
broer, Herman, zaten wisselend samen
ondergedoken. Op mijn moeders verjaardag zijn mijn ouders bij elkaar gebracht
in Zuidlaren. Toen werd mijn moeder
zwanger. De onderduikfamilie waar ik
werd geboren, familie Popping, was
enthousiast over de baby. Het scheelde
dat mijn moeder blond was, waardoor
zij zich niet hoefde te verstoppen. Duitse
soldaten kwamen na de bevalling zelfs
een kijkje nemen. Mevrouw Popping
vertelde dat haar ‘evacuée’ zojuist was
bevallen en dat ze, als ze heel stil waren,
wel even naar de baby mochten kijken”.
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Feesttante
Na de oorlog werd het gezin herenigd en
werd Liens jongste broer Alex geboren.
Beide broers zijn in Israël gaan wonen.
Lien: “Ik was ook van plan om op aliya
te gaan, maar toen ik bij het CIZ in
Amsterdam de opleiding voor verpleegster deed, werd ik in de trein verliefd op
een niet-joodse man. Dat was voor mij
reden om in Nederland te blijven. Ook
na onze scheiding ben ik hier gebleven.
Ik kom veel en graag in Israël, maar ik
voel me thuis in Meppel. Natuurlijk doet
het pijn als je bedenkt wat er allemaal
niet meer is – maar je kunt ervan wegvluchten of er op een andere manier mee
omgaan. Mijn tante Fie had in Enschede
een feestwinkel, ik vond het zo geweldig hoe zij iets vrolijks van haar leven
maakte, dat werd mijn inspiratie.

Glas-in-lood-ramen
Een oom en tante van mij hebben in
het huis van Rabbijn Isaac Philipson
gewoond, ook in Hoogeveen. Dat huis
had Joodse glas-in-lood-ramen, die ik
graag wilde hebben toen bekend werd
dat het huis afgebroken zou worden. Een
slager was op dat moment de eigenaar.
Mijn broer Alex, die als purser vloog bij
El Al, kwam over uit Israël om me hierbij te helpen. Hij slaagde erin de ramen
voor mij te regelen. Later kwam hij op
één van zijn vluchten in gesprek met
familie van Rabbijn Isaac Philipson. Een
vader kwam met zijn dochter de ramen
bekijken. Ik heb ze aan hen meegegeven.
De ramen hangen nu in hun sjoel in
Israël. Later heb ik kopieën laten maken
voor de winkel.
Winkelpand
Tijdens mijn huwelijk volgde ik een
opleiding tot maatschappelijk werker en
werkte ik in het speciaal onderwijs. Na
de scheiding was ik toe aan iets nieuws.

Nesjomme
De winkel bestaat nu al zeventien jaar.
Lien: “Ik had geen ervaring met het
runnen van een winkel, maar ik leerde
de dingen al gaandeweg. De collectie
heb ik stukje bij beetje uitgebreid. In
het begin bestond deze voor 95 procent
uit tweedehands kleding. Nu heb ik echt
van alles in mijn winkel. Maar ik koop
alleen artikelen in die ik zelf mooi vind.
En ik heb voor elk budget iets. Ik geef
mijn klanten veel aandacht, raak vaak
met ze aan de praat. Het is een winkel
met nesjomme”.
We moeten het interview, dat op een
vrijdag plaatsvindt, dan ook herhaaldelijk onderbreken, omdat klanten binnenkomen. Een man komt een keppel kopen,
om te dragen bij het bezoeken van Joodse
begraafplaatsen. Een dame op leeftijd en
haar jongere vriendin komen zichzelf
verwennen met sieraden en muziek-cd’s.
Een mevrouw vraagt naar een Estherrol.
Nieuwsgierig vragen mensen naar de
functie van de zilveren ‘jadjes’.
Sid Dickens
Naast kleding, sieraden, judaica, Joodse
kunst, curiosa, cadeau-artikelen en cd’s

heeft de winkel ook een grote collectie
tableaus van Sid Dickens, een Canadese
kunstenaar die na zijn wereldreis als
backpacker details uit foto’s gebruikte
voor de tegels. Jaarlijks maakt hij een
nieuwe serie. De prijzen variëren van
90 tot 7000 Euro, al naar gelang hoe
zeldzaam een exemplaar is. Lien: “Er
zaten ook weleens Joodse afbeeldingen
bij, een menora of een magen david,
maar die heb ik al lang verkocht”. De
website van de winkel toont foto’s van
die klanten hebben opgestuurd van hun
wanden met de tegels.
Humus en zalm
Tussen de middag sluit Lien steevast
de winkel. Zij laat dan haar hondje
Sara, dat zij uit Spanje adopteerde – de
Spaanse naam Jara werd uitgesproken
als ‘chara’, dus die moest gewijzigd – uit
en maakt voor zichzelf een lunch klaar.
Lien houdt van de goede Joodse keuken,
lekker brood, humus, zalm... Als het
weer het toelaat, zit ze buiten in de binnentuin waar je via de achterdeur van de
winkel komt.
Mokum in Meppel
Lien: “In de zomer zijn hier de Mokum
in Meppel-dagen, dat is één groot feest,
daar komen mensen op af uit het hele
land”. Ik denk dat de lezers van dit artikel nu wel overtuigd zijn van het feit
dat een bezoek aan Lien en haar winkel
‘Kunsjt’ in Meppel zeer de moeite waard
is. Lien: “Laat ze maar komen, de koffie
staat klaar!”
Suzan Breedveld n
www.kunsjt.nl

Een zoet nieuwjaar
Hoewel we elkaar in september
een goed en zoet nieuwjaar
wensen, vragen sommigen
zich af of taarten ook met
minder suiker bereid kunnen worden. Mijn moeder
haalt bij het bakken standaard
een deel van de hoeveelheid suiker af.
“Er zit altijd te veel suiker in”, zegt ze.
“Dat is nergens voor nodig”. Of het te
maken heeft met het feit dat ze al 45 jaar
lang getrouwd is met een tandarts? Het
zou zomaar kunnen. En ze heeft wel een
punt. Suiker is niet goed voor je. Maar
de suiker helemaal schrappen is ook geen
oplossing. Het gaat om de balans, net
zoals met de meeste dingen in het leven.
Op vakantie in het buitenland stond
ik vaak watertandend voor het raam
van de lokale banketbakker. Met de
prachtigste kunststukken van taarten is
kiezen één van de lastigste opgaven
van de vakantie. Kies ik voor de mooist
uitziende taart, terwijl juist die vaak qua
smaak te wensen overlaat? Of ga ik voor
een simpel ogende taart met lokaal fruit;
zo eentje die de ‘locals’ als ontbijt wegwerken? Na lang overwegen hak ik dan
eindelijk de knoop door. Kop koffie erbij
en het feest kan beginnen.
Het woord ‘teleurstelling’ dekt de
lading niet, ik heb er bijna om kunnen
huilen! Die mooie taarten, maar zó zoet
dat je geblinddoekt niet meer zou weten
of je de chocolade- of de perziktaart
voor je op het bord hebt liggen.
De laatste tijd betrap ik mezelf steeds
vaker op het smokkelen met de suiker.
Bijna onbewust doe ik zo’n tien of vijftien gram minder suiker in een taart dan
het recept voorschrijft. Omdat de taarten
even lekker worden, zie ik geen reden om
ermee te stoppen. Voor iedereen beter,
denk ik dan. En mijn gedachten gaan
naar mijn moeder. Een wijze vrouw.
Een taart die niet té zoet is, is de
Noorse verjaardagstaart: bløtekake. Heer
lijk licht, fris en feestelijk versierd met
chocoladekrullen en seizoensfruit.
Vibeke Cohen n

Vibeke Cohen groeide op in Noorwegen
en kwam via Israël naar Nederland. Nu
woont zij met haar man en twee kinderen
in Amstelveen. Ze bakt al zo lang zij zich kan
herinneren. Je kunt haar baksels bestellen
via www.taartvoorjou.nl (ORT bij Mouwes),
waar je ook haar blog met eigen foto’s vindt.
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