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Met bijna honderd afbeeldingen van prent-
briefkaarten wordt de lezer ingevoerd in 
de wereld van Ephraim Moses Lilien (1874 
– 1925). Als boekkunstenaar ontwierp hij 
boekillustraties, omslagen, schutbladen en 
ex libris. Na 1908 legde hij zich toe op het 
maken van etsen, vooral van Palestina. Zijn 
werk is gekenmerkt door een zionistisch ide-
aal en door een grote liefde voor het beloofde 
land. Hij was een vooraanstaand vertegen-
woordiger van de Jugendstil. Lieder des 
Ghetto is het beroemdste boek dat hij samen 
met de dichter Morris Rosenfeld maakte. 
Het staat in beeld en tekst op de bres voor 
de uitgebuite en verdrukte arbeidersim-
migranten in Amerika. Van zijn werk zijn 
honderden prentbriefkaarten gemaakt door 
een groot aantal uitgevers. In deze publicatie 
worden de prentbriefkaarten voor de eerste 
keer geanalyseerd en gerubriceerd. De ont-
wikkeling van Lilien als kunstenaar komt 
daarbij duidelijk naar voren. Een uitvoerige 
literatuurlijst maakt het de lezer mogelijk 
zich verder in de materie te verdiepen. Voor 
de verzamelaar van prentbriefkaarten over 
kunst en/of judaica is dit boek een absolute 
must, maar ook anderen zullen door deze 
publicatie geboeid worden. 

De schrijver, Dr C. Naaktgeboren, was voor 
zijn pensioen als bioloog werkzaam aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij publiceert 
regelmatig artikelen over prentbriefkaarten 
in het algemeen en op het gebied van judaica 
in het bijzonder. In 2002 verscheen van zijn 
hand een boek van 200 bladzijden met 350 
illustraties, getiteld Inleiding in de wereld 
van de joodse prentbriefkaart, uitgegeven 
door de Vereniging voor Documentatie van 
Prentbriefkaarten (VDP).  
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