
Dr C. Naaktgeboren

Jugendstil en zionisme
De prentbriefkaarten van E.M. Lilien

VERENIGING DOCUMENTATIE PRENTBRIEFKAARTEN



Jugendstil en zionisme

Inhoudsopgave

1.	 Lilien	in	kaart	gebracht	 3

2.	 Het	leven	van	E.M.	Lilien	en	zijn	familie	 3

3.	 Het	begin	in	München	 7

4.	 Op	weg	naar	de	top	in	Berlijn	-	Het	boek	Juda	 9

5.	 Morris	Rosenfeld	en	het	boek	Lieder	des	Ghetto	 15

6.	 Bijzondere	kaarten	en	nieuwe	plannen	 23

7.	 Palestinareizen	–	Tekenen	met	licht	en	etsen	 27

8.	 Uitgevers	en	uitgaven	–	Prentbriefkaarten	van	Lilien	 45

9.	 Lijst	van	uitgevers	en	prentbriefkaarten	van	Liliens	werk	 49

10.	Literatuur	 51



�

1.	Lilien	in	kaart	gebracht

Lilien	was	eigenlijk	geen	ontwerper	van	prentbriefkaar-
ten.	Hij	maakte	vooral	boekillustraties,	boekomslagen,	
ex	libris,	foto’s	en	etsen.	In	de	meeste	publicaties	worden	
prentbriefkaarten	 niet	 genoemd	 en	 als	 ze	 al	 genoemd	
worden,	dan	is	het	in	de	regel	slechts	met	enkele	woor-
den.	Toch	bestaan	er	minstens	225	prentbriefkaarten	die	
van	zijn	werk	zijn	gemaakt.	Al	was	hij	geen	prentbrief-
kaartontwerper,	toch	is	juist	door	de	kaarten	zijn	werk	
voor	een	groter	publiek	toegankelijk	gemaakt:	Lilien	is	
in	kaart	gebracht.	Omdat	er	over	de	Lilien-kaarten	nooit	
een	publicatie	is	verschenen,	ben	ik	blij	dat	de	vdp	daar	
nu	de	gelegenheid	voor	biedt.	Ik	heb	deze	publicatie	ge-
heel	geïllustreerd	met	prentbriefkaarten	uit	mijn	verza-
meling,	tenzij	het	tegendeel	is	vermeld.	Ik	hoop	hiermee	
de	belangstelling	voor	deze	fraaie	kaarten	te	stimuleren.

Lilien war ein Buchkünstler und Radierer. Es sind viele 
Postkarten seiner Schöpfungen hergestellt, obwohl für 
ihn die Postkarten nie die Hauptsache seiner Arbeiten 
waren. 

Lilien was a book illustrator and an etcher. Many of his 
creations were printed on postcards, but for him the post-
cards never were the most essential part of his work. 
		

Lilien1	(1874	–	1925)	was	een	geëngageerd	kunstenaar,	
die	 zeer	 betrokken	was	bij	 zijn	 creaties.	Het	was	 voor	
hem	 niet	 “l’art	 pour	 l’art”	 (de	 kunst	 ter	 wille	 van	 de	
kunst),	maar	zijn	kunst	 is	ondergeschikt	aan	een	 idee:	
het	zionisme.	Om	de	verschillende	episoden	in	zijn	werk	
te	kunnen	begrijpen,	moet	men	iets	over	zijn	levensloop	
weten.	 Het	 eerste	 hoofdstuk	 is	 daar	 aan	 gewijd.	 Zijn	
werk	is	zeer	populair	geweest.	In	1906	verscheen	er	in	
Amerika	 al	 een	 boek	 over	 zijn	 werk	 van	 de	 hand	 van	
M.S.	Levussove	onder	de	titel:	“The	new	art	of	an	an-
cient	people”	(De	nieuwe	kunst	van	een	oud	volk).	Deze	
schrijver	bewondert	de	nieuwe	stijl,	art	nouveau	of	Ju-
gendstil,	van	Liliens	werk.	Levussove	schrijft	dat	Liliens	
tekeningen	hem	een	goede	plaats	in	de	voorste	gelede-
ren	van	de	moderne	illustrators	hebben	bezorgd.	Na	zijn	
dood	is	hij	ook	weer	vrij	snel	vergeten.	De	laatste	decen-
nia	is	er	weer	een	opleving	in	de	belangstelling	voor	het	
œuvre	van	Lilien	vast	te	stellen.	In	Europa	en	Israël	zijn	
er	verschillende	tentoonstellingen	van	zijn	werk	geweest	
in	een	recent	verleden.	Er	is	reeds	tijdens	zijn	leven	veel	
gepubliceerd	 over	 Lilien	 en	 zijn	 werk	 en	 ook	 daarna.	
Er	bestaat	een	internationale	Lilien-studiegroep,	die	in	
Amerika	is	gevestigd,	maar	waarover	ik	verder	geen	in-
formatie	heb	kunnen	inwinnen.	

�	 De	uitspraak	is	niet	Li-lien,	maar	Li-li-ën.

Afb.�			Foto	van	Liliens	vader.

Lilien’s father, photograph.	Uit	

/	From:	“Painting	with	light”.

Lilien in kaart gebracht

2.	Het	leven	van	E.M.	Lilien	en	zijn	familie

Ephraïm	Mozes	Lilien	werd	in	Drohobycz	in	Galicië	op	
23	mei	1874	geboren	in	een	orthodox	joods	gezin.	Deze	
stad,	 die	 in	 die	 tijd	 ongeveer	 17.000	 inwoners	 telde,	
waarvan	ongeveer	de	helft	 joods	was,	 behoorde	 sedert	
de	eerste	deling	van	Polen	bij	Oostenrijk	en	was	gelegen	
in	het	district	Lemberg	(Lwow).	Het	was	een	belangrijk	
centrum	van	de	 aardoliehandel.	 De	 sociale	 verschillen	

binnen	de	joodse	populatie	waren	groot:	de	handelaars	
waren	welvarend,	maar	de	klasse	van	de	handwerkers	en	
arbeiders	leefde	in	armoede.	De	eerste	groep	paste	zich	
op	religieus	gebied	bij	de	Oostenrijkers	aan.	De	armere	
klasse	assimileerde	zich	niet,	maar	hield	vast	aan	de	or-
thodoxe	 levenswijze	of	aan	het	chassidisme.	Dit	 is	een	
vrome	stroming	binnen	het	jodendom,	waarbij	blijmoe-
dige	devotie	belangrijker	geacht	wordt	dan	angstvallige	
naleving	van	regels	en	voorschriften.	Lilien’s	vader	was	
een	arme	handwerker,	die	aan	de	draaibank	zijn	brood	
verdiende	(afb.	1	en	23).	Van	een	karig	inkomen	moest	
hij	 zijn	 vrouw	en	vier	kinderen	 (twee	meisjes	 en	 twee	
jongens)	onderhouden.	In	zijn	jeugd	heeft	Lilien	de	ar-
moede	leren	kennen	en	aan	den	lijve	ondervonden.	Hij	
schrijft	zelf:	“Mijn	vader	was	een	meester-houtdraaier	en	
zijn	karig	loon	dwong	hem	ertoe	mij	van	school	te	halen	
en	een	handwerk	te	laten	leren.	Na	slechts	twee	klassen	
van	het	gymnasium	te	hebben	doorlopen,	werd	ik,	om-
dat	ik	kennelijk	talent	en	voorliefde	voor	schilderen	had,	
in	de	leer	gedaan	bij	een	uithangbordenschilder”.	Rijke	
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familieleden	uit	Lemberg	schaamden	zich	ervoor	dat	ie-
mand	die	hun	naam	droeg,	uithangbordenschilder	zou	
worden.	Zij	stelden	geld	ter	beschikking	om	Lilien	te	la-
ten	leren.	Hij	bezocht	daarna	de	hogere	burgerschool	in	
Lemberg.	De	maandelijkse	financiële	steun	bedroeg	vijf	
gulden.	Hoewel	deze	gulden	toen	stellig	meer	koopkracht	
vertegenwoordigde	dan	de	voormalige	Nederlandse	gul-
den	liet	het	bedrag	toch	zeker	geen	bokkensprongen	toe.	
De	armoede	bleef	Lilien	trouw.	Op	zestienjarige	leeftijd	
gaat	Lilien	naar	Krakau,	waar	hij	de	kunstschool	bezoekt	
en	twee	jaar	lang	werkt	bij	de	bekende	schilder	Matejko.	
In	de	stad	was	zijn	maandelijkse	toelage	niet	toereikend	
om	er	 van	 rond	 te	 komen.	Hij	moest	na	 enkele	 jaren	
terugkeren	naar	de	uithangbordenschilder	in	Drohobycz.		
In	1892	won	hij	een	prijs	voor	het	ontwerp	van	een	ere-
burgeroorkonde	 van	 de	 stad	 Lemberg	 voor	 de	 Poolse	
dichter	Ujejski.	Daarna	trekt	hij	weer	weg	uit	zijn	ge-
boortestreek,	nu	naar	Wenen.	Het	aan	de	prijs	verbon-
den	geldbedrag	 is	niet	 toereikend	voor	de	 inschrijving	
aan	de	kunstacademie.	Hij	keert	letterlijk	noodgedwon-
gen	terug	om	in	1894	een	hernieuwde	poging	te	wagen	
door	naar	München	te	gaan.	Ook	nu	gaat	niet	alles	voor	
de	wind.	Hij	is	de	man	van	de	moeilijke	jeugdervarin-
gen,	een	sociale	revolutionair.	Dank	zij	zijn	traditioneel	
joodse	opvoeding	is	hij	ook	de	man	die	vast	gelooft	in	
de	herleving	van	zijn	volk.	Hij	ontwikkelt	zich	in	Mün-
chen	wel,	maar	komt	toch	niet	veel	verder	en	daarom	
trekt	hij	naar	Berlijn,	waar	hij	vanaf	1899	werkt.	Daar	
ontmoet	hij	veel	belangrijke	mensen	en	sluit	met	velen	
van	hen	vriendschap.	Hij	wordt	door	zijn	werk	bekend	
en	 ontvangt	 veel	 brieven	 van	 bewonderaars.	 In	 1905	
komt	de	briefwisseling	 tot	 stand	met	Helene	Magnus.	
In	het	begin	zijn	de	brieven	vooral	discussies	over	het	zio-
nisme,	maar	spoedig	worden	ze	persoonlijker.	In	1906	
trouwt	Lilien	met	Helene	Magnus	na	de	tegenwerking	
van	haar	vader,	die	de	toekomst	van	zijn	enige	dochter	
met	een	arme	kunstenaar	somber	inzag,	te	hebben	over-
wonnen.	Uit	het	huwelijk	worden	een	zoon,	Otto,	en	
een	dochter,	Hanna,	geboren.	Voor	werk	of	om	gezond-
heidsredenen	zijn	de	echtelieden	niet	altijd	bij	elkaar.	In	

Afb.2	 	 	 Portret	 van	 E.M.	 Li-

lien.	 Uit:	 “Jüdische	 Künstler”,	

�903.	 Portrait of Lilien from 

the book on Jewish artists.

Afb.3			E.M.	Lilien,	zelfportret.	

Self-portrait

Afb.4	 	 	 Lilien	 in	 zijn	 geboor-

testreek.	 Lilien in his native 

country

Afb.5			Lilien	in	zijn	atelier.	

Lilien in his workshop

zulke	perioden	schrijven	zij	elkaar	veel	en	vaak.	De	448	
brieven	die	hij	aan	haar	schreef	tussen	1905	en	1925	zijn	
bewaard	 gebleven	 en	 in	 1985	 gepubliceerd.	 Zij	 geven	
een	zeer	interessant	beeld	van	de	tijd	waarin	zij	leefden,	
van	 zijn	 waarnemingen	 in	 de	 landen	 die	 hij	 bereisde,	
vooral	Palestina,	van	het	vele	werk	dat	Lilien	verrichtte	
en	van	de	talloze	contacten	met	zeer	veel	vooraanstaande	
en	bekende	mensen.	Hij	schrijft	regelmatig	over	expo-
sities	en	de	verkoop	van	etsen.	In	enkele	brieven	komen	
prentbriefkaarten	ter	sprake.	In	1925	overleed	Lilien	aan	
een	hartaanval.	Zijn	vrouw	stuurde	het	archief	naar	hun	
zoon	Otto	in	Israël.	Een	tweede	zending	werd	als	joods	
eigendom	 in	 beslag	 genomen	 in	 Bremen	 en	 openbaar	
verkocht.	Otto	en	Hanna	waren	reeds	voor	het	uitbre-
ken	van	de	Tweede	Wereldoorlog	uit	Duitsland	vertrok-
ken.	Helene	vluchtte	in	1939	naar	Engeland	en	verbleef	
daarna	in	de	Verenigde	Staten	en	in	India.	Tenslotte	ves-
tigde	zij	zich	in	Denemarken,	waar	zij	op	de	leeftijd	van	
91	jaar	in	1971	overleed.	

De	brieven	die	Lilien	aan	zijn	vrouw	stuurde,	geven	een	
zeer	goed	 inzicht	 in	de	gedachtenwereld	van	het	echt-
paar.	 Zo	 weten	 we,	 dat	 Helene	 uit	 een	 geassimileerd	
joods	gezin	stamde,	waar	de	religie	geen	enkele	rol	meer	
speelde.	Lilien	nam	zelf	al	vroeg	afstand	van	de	religie.	
Hij	noemt	de	gebeden,	die	werden	gezegd	 tijdens	een	
synagogedienst	in	Wenen	voor	keizer	Karl,	de	opvolger	
van	Franz	Joseph	I	en	waarbij	hij	ambtshalve	aanwezig	
moest	zijn	“gemurmel	waarvan	hij	niets	verstond”	(brief	
334;	8	december	1916).	Elders	schrijft	hij	te	vasten	“niet	
omdat	 het	 Jom	 Kipoer	 (Grote	 Verzoendag)	 is,	 maar	
omdat	 hij	 een	 kou	 op	 zijn	 maag	 heeft	 gevat”.	 Lilien	
heeft	 wel	 bijbelse	 thema’s	 en	 voorstellingen	 getekend	
en	 geëtst,	 maar	 hij	 heeft	 niet	 zoals	 veel	 andere	 joodse	
kunstenaars	afbeeldingen	van	typisch	joodsreligieuze	ge-
beurtenissen	en	handelingen	gemaakt.	Dat	wil	geenszins	
zeggen	dat	Lilien	en	zijn	vrouw	zich	niet	joods	voelden,	
maar	zij	voelden	zich	ook	nauw	verbonden	met	Duits-
land	en	Oostenrijk.	Hij	was	trots	op	zijn	officiersrang	in	
het	Oostenrijkse	leger	en	droeg	met	overtuiging	tijdens	
de	 Eerste	 Wereldoorlog	 zijn	 uniform.	 Hoewel	 Lilien	
vier	 maal	 in	 Palestina	 was,	 heeft	 hij	 nooit	 overwogen	
te	emigreren,	maar	keerde	steeds	terug	naar	Berlijn.	Hij	
nam	drie	maal	deel	aan	een	zionistencongres,	namelijk	
het	vijfde	in	1901,	het	zesde	in	1903	en	het	zevende	in	
1905.	De	berg	Zion	of	Sion	in	Jeruzalem	heeft	als	bre-
dere	betekenis	Jeruzalem	of	heel	Judea.	Terugkeer	naar	
Zion	staat	voor	terugkeer	naar	het	land	der	vaderen.	Het	
verlangen	 naar	 een	 eigen	 vrij	 land	 is	 door	 de	 eeuwen	
heen	 het	 ideaal	 van	 de	 over	 de	 hele	 wereld	 verstrooi-
de	joden	geweest.	De	drang	een	eigen	staat	te	stichten	
wordt	daarom	zionisme	genoemd.	Theodor	Herzl	(1860	
–	1904)	wordt	gezien	als	de	grondlegger	van	het	politie-
ke	zionisme	en	als	de	vader	van	de	staat	Israël.	Natuur-
lijk	had	hij	veel	belangrijke	medestanders.	Lilien	wordt	
wel	gezien	als	een	vertegenwoordiger	van	het	cultureel	
zionisme.	 Lilien	 ontwierp	 zelfs	 de	 officiële	 prentbrief-
kaart	van	het	vijfde	zionistencongres	in	Bazel	(afb.	34).	

Het leven van Lilien
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Op	dit	congres	ontmoette	hij	Theodor	Herzl	en	maakte	
van	hem	een	beroemd	geworden	foto	(afb.	42).	In	zio-
nistische	kringen	werd	Lilien	gezien	als	de	zionistische	
kunstenaar	bij	uitstek,	maar	in	recente	publicaties	is	er	
op	gewezen,	dat	hij	wel	oog	had	voor	het	oude	Palestina,	
maar	geen	werk	heeft	gemaakt	dat	uiting	geeft	aan	de	
zionistische	toekomstdroom.	Finkelstein	is	van	mening,	
dat	Liliens	zionistische	ideaal	uit	de	eerste	brieven	aan	
zijn	vrouw	in	de	latere	brieven	weggeëbd	blijkt	te	zijn.	
Het	is	inderdaad	waar	dat	in	de	latere	brieven	niet	meer	
expliciet	over	het	zionisme	wordt	geschreven.	Op	zich-
zelf	is	dit	geen	bewijs	voor	de	afname	van	de	belangstel-
ling.	Dat	geldt	ook	voor	het	feit	dat	de	sociale	betrok-
kenheid,	ja	de	duidelijke	socialistische	stellingname,	in	
de	latere	brieven	veel	minder	naar	voren	komt	dan	in	de	
beginperiode.	 In	een	brief	van	2	 juli	1905	 schreef	hij:	
“Wij	willen	de	lijdenden	van	ons	volk	op	de	grond	van	
Zion	gelukkig	maken.	Daarom	zijn	wij	zionisten”.	Lilien	
heeft	in	de	beginperiode	veel	betekend	voor	de	zionis-
tische	beweging.	Zijn	aandeel	in	de	oprichting	in	1906	
van	de	nog	steeds	bestaande	Israëlische	kunstacademie	
Bezalel	(zie	ook	blz.	25	en	26),	mag	in	dit	verband	niet	
onvermeld	blijven.	Israël	eerde	Liliens	werk	met	de	uit-
gifte	van	een	postzegel	met	de	reproductie	van	een	ets	
van	Lilien	 ter	 gelegenheid	 van	het	 dertigste	 zionisten-
congres	in	1982	in	Jeruzalem	(afb.	47).	

Overzicht	van	leven	en	werken	van	E.M.	Lilien.

1874	 Geboren	op	23	mei	in	Drohobycz.
1890	 Krakau.
1892	 Prijs	ereburgeroorkonde	voor	de	stad	Lemberg.
1892	 Wenen.
1894	 München.
1896	 Jugend-prijsvraag:	Prijs	voor	foto	“Herbst”.
1899	 1	mei-poster.
1900	 Berlijn.	Contact	met	Von	Münchhausen.	Boek	

“Juda”.

1901	 Vijfde	zionistencongres.	Congreskaart.	
1902	 Jüdischer	Verlag	opgericht.”Lieder	des	Ghetto”.

Reis	naar	Rusland.	Zbornik.
1903	 Stefan	 Zweigs	 boek	 over	 Lilien.	 Zesde	 zionis-

tencongres.
1904	 “Väter	und	Söhne”.	Ulk.
1905	 Voorbereidingen	“Bezalel”	in	Berlijn.	Zevende	

zionistencongres.
1906	 Huwelijk	met	Helene	Magnus.	Eerste	Palesti-

nareis.	Oprichting	“Bezalel”	in	Jeruzalem.	
1908		 Band	I	van	“Die	Bücher	der	Bibel”.	Lilien	be-

gint	met	etsen.
1909	 Band	VI	van	“Die	Bücher	der	Bibel”.
1910	 Tweede	Palestinareis.
1912	 Band	VII	van	“Die	Bücher	der	Bibel”.
1913	 Derde	 Palestinareis.	 Prentbriefkaartencontract	

met	npg	voor	drie	jaar.
1915	 Transportbegeleider	militair	commando	in	het	

Oosten.	Bezoekt	o.a.	Drohobycz	en	Lemberg.
1916	 Vernieuwd	contract	met	npg.
1917	 Vierde	Palestinareis	als	officier.
1918	 Benjamin	Harz	neemt	de	bijbeluitgave	over.
1925	 Overleden	op	17	juli.
1971	 Liliens	vrouw	Helene	overleden.
1985	 Publicatie	“Briefe	an	seine	Frau”.

Ephraim Mose Lilien wurde in Drohobycz (Galizien) 
am 23. Mai 1874 geboren. Die Familie war arm. Lili-
en arbeitete und lernte in Krakau, Wien, München und 
Berlin. Er war aktiv in der zionistischen Bewegung

Ephraim Moses Lilien was born May, 23rd, 1874 in 
Drohobycz (Galicia). His family was poor. Lilien worked 
and studied in Krakow, Vienna, Munich and Berlin. He 
played an active role in Zionism. 

Afb.6	 	 	 Helene	 leest	 de	 och-

tendkrant.	 Portret	 van	 Otto	

aan	 de	 muur.	 Lilien’s wife 

reading the morning paper. 

Portrait of her son hanging on 

the wall.
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leggers	van	het	zionisme.	De	op	de	kaart	geplakte	zegel	
bewijst	wel	hoezeer	de	zionisten	zich	in	de	kaarten	van	
Liliens	werk	herkenden.	

Het	boek	is	 in	drie	hoofdstukken	ingedeeld:	“Arbeids-
liederen,	 liederen	 van	 het	 volk	 en	 levensliederen”.	 In	
het	eerste	arbeidslied	heeft	Lilien	zijn	vader	geëerd	met	
een	prachtige	plaat	van	de	meester-houtdraaier	aan	zijn	
werkbank,	 rondom	versierd	met	gereedschap	en	hout-
krullen.	 Hij	 heeft	 deze	 tekening	 gemaakt	 met	 behulp	
van	een	foto	(afb.	1	en	23).	Het	portret	van	de	tekening	
lijkt	als	twee	druppels	water	op	dat	van	de	foto.	

“Aan	de	naaimachine”	(afb.	24)	en	“Tranen	op	het	strijk-
ijzer”	(afb.	25)	brengen	op	mijns	inziens	onnavolgbare	
wijze	het	harde	leven	in	de	“sweat-shops”,	de	moordende	
kleine	confectie-ateliers,	 in	beeld.	Aan	de	naaimachine	
werkt	een	joodse	man	en	achter	hem	staat	de	baas	met	
dikke	buik	en	handen	vol	ringen.	We	zien	vleugels	als	
van	een	enorme	vleermuis,	dreigend	symbool,	dat	Lilien	

wel	 vaker	 gebruikt.	 De	 baas	 is	 letterlijk	 een	 uitzuiger,	
wat	Lilien	heeft	uitgebeeld	met	de	lange	pijp,	die	inge-
plant	is	in	de	nek	van	de	werkende	man.	Uit	het	gedicht	
citeer	ik	in	vertaling	enkele	regels.	

“Kijk toch naar de bleke gezel,
verbruikt is zijn kracht,
maar uur na uur, dag in dag uit
zit hij daar en naait en zwoegt”.
“En wat hij naait van vroeg tot laat,
de kleren zijn zwaar van de tranen…..”.
“Nog draait dat vreselijke rad,
wanneer komt het eind?”
“Ik weet het niet. Toch weet ik het wel.
Als hij …… ’t zij vroeg, ’t zij laat
door het werk verslagen wordt,
zit daar een ander, die naait en naait en naait….”.

Bekijk	de	kaart	(afb.	24)	en	u	zult	met	mij	tot	de	con-
clusie	komen	dat	hier	een	hechte	eenheid	 tussen	 tekst	
en	beeld	is	geschapen.	In	Amerika	is	de	kaart	uitgegeven	
in	sepia	in	plaats	van	zwart,	waarmee	men	het	werk	van	
Lilien	 tekort	 doet,	 want	 hij	 werkte	 alleen	 in	 zwart	 en	
wit.	De	Amerikaanse	kaart	draagt	de	 Jiddisje	 titel:	 “di	
swet	sjop”	(afb.	24a).	Tijdens	het	persen	valt	een	traan	
op	het	hete	 strijkijzer	 (afb.	 25)	 en	klaagt	de	man	 zijn	
nood	en	ellende.	Het	grote	spinnenweb	waarin	veel	in-
secten	zich	laten	vangen,	is	symbool	voor	het	gevangen	

Afb.27			Liederen	van	het	volk.		

Songs of the people.

Afb.26			Mijn	kind.	My child.
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zijn	 in	de	onmenselijke	arbeid.	De	kaart	 is	ook	uitge-
geven	in	zwart	op	een	blauwgrijze	achtergrond	met	de	
titel:	“De	kleermaker”	in	het	Duits	en	in	het	Hebreeuws	
(afb.	25a).

Als	 laatste	 arbeidslied	 staan	 we	 stil	 bij	 “Mein	 Kind”	
waarover	boven	al	iets	gezegd	is	(blz.	15).	Het	bleke	kind	
met	de	 sombere	blik	 is	 door	 een	hart	 van	 een	doorn-
struik	omgeven.	Op	de	voorgrond	zien	we	volop	lelies	
(afb.	26).	Hoewel	het	gedicht	in	eerste	instantie	op	het	
zoontje	Jossele	van	Morris	Rosenfeld	betrekking	heeft,	
verklaart	Lilien	zich	door	de	uitbundige	hoeveelheid	le-
lies	solidair	met	het	lijden	van	Rosenfeld	en	alle	andere	
uitgebuite	loonslaven,	als	ware	het	ook	zijn	eigen	kind.	

De	rubriek	“Lieder	des	Volkes”	omvat	 liederen	van	en	
over	het	volk.	Het	gaat	hier	dus	niet	over	volksliederen,	
maar	over	gedichten	die	op	het	joodse	volk	betrekking	

hebben.	Het	Jiddisje	“lid”	(meervoud	lider)	kan	zowel	
lied	als	gedicht	betekenen.	De	eerste	kaart	heet	net	als	
het	hoofdstuk	“Lieder	des	Volkes”	(afb.	27)	en	toont	een	
lezende	man.	Het	joodse	volk	is	immers	het	volk	van	het	
boek.	Over	de	schouders	van	de	man	ligt	zijn	gebedsshawl	
(talliet),	herkenbaar	aan	de	zwarte	strepen.	Hij	heeft	een	
peinzende	blik	en	denkt	kennelijk	na	over	een	moeilijke	
passage	uit	het	boek.	Aan	de	opmaak	van	de	pagina	is	te	
zien,	dat	hij	een	deel	van	de	talmoed	voor	zich	heeft.	Op	
verschillende	plaatsen	zijn	bladwijzers	tussen	de	pagina’s	
gestoken.	In	de	sierrand	is	een	plantenmotief	te	zien	en	
in	de	onderrand	 liggen	 twee	 ramshoorns.	Deze	hoorn	
(sjofar)	wordt	op	de	hoge	feestdagen	geblazen.	Libanon	
publiceerde	deze	kaart	met	de	Hebreeuwse	titel:	“Licht	
van	de	ballingschap”.

“Sturm”	 is	 een	 kaart	 die	 de	 angst	 van	 mensen	 die	 bij	
stormweer	 op	 zee	 zijn	 uitbeeldt.	 “Red	 ons,	 red	 ons,	

Lieder des Ghetto

Afb.29	 	 	 De	 joodse	 mei.	 The 

Jewish May.

Afb.28			Storm.	Tempest.
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Afb.76			Jemenitische	jood.	

Jemenite Jew.

Afb.75			Jood	uit	Buchara.	

Jew from Bochara.

Afb.77			Jood	uit	Marokko.

Jew from Morocco.

Afb.72			Arabische	sjeik.	

Arab sheik.

Afb.74			Jood	uit	Jemen.	

Jew from Yemen.

Afb.73			Zwarte	jood	uit	Afrika.	

Black Jew from Africa.
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streken	en	dragen	hun	karakteristieke	kleding,	waarvan	
vooral	de	hoofdbedekkingen	opvallen.	Vrouwen	zijn	er	
niet	veel	bij,	afgezien	van	Esther	en	één	portret	van	een	
niet	nader	 gedefinieerde	 joodse	 vrouw	 (afb.	 70).	Wel-
licht	wilde	men	niet,	dat	vrouwen	gefotografeerd	wor-
den,	hetgeen	volgens	mijn	eigen	ervaring	nog	steeds	het	
geval	is.	Bij	het	portret	van	een	jonge	Samaritaan	(afb.	
71)	schreef	Lilien	“Junger	Samariter	aus	Nablus”,	maar	
de	drukker	maakte	er	op	de	kaart	“Samaritaner”	van.	
Samaritanen	 zijn	 een	 kleine	 volksgroep,	 die	 al	 in	 bij-
belse	tijden	vermeld	wordt.	Zij	houden	zich	strikt	aan	
de	tora,	die	in	oud-Hebreeuws	schrift	geschreven	wordt.	
De	andere	bijbelboeken	en	de	talmoed	zijn	voor	hen	niet	
van	belang.	De	joden	beschouwen	hen	als	een	sekte.	De	
afbeeldingen	72	tot	77	geven	een	indruk	van	de	prach-
tige	portretten,	die	geen	nadere	toelichting	behoeven.	

Even	 buiten	 de	 oude	 stad	 is	 het	 Kidron-dal	 waar	 we	
de	Absalom-zuil	vinden	(afb.	78).	Absalom	rebelleerde	

Palestinareizen

Afb.79			Trap	naar	Siloam	vijver.	

Stairs to Siloam well.

Afb.80		 	Ploegen	met	een	ka-

meel.	Ploughing with a camel.

Afb.78			Zuil	van	Absalom.	

Absalom’s pillar.



�9

A.   Kaarten uitgegeven door Benjamin Harz 
in Berlijn

De	 titels	 van	 de	 kaarten	 zijn	 vermeld,	 zoals	 ze	 op	 de	
kaart	staan.	
Als	 de	 afbeelding	 in	 het	 boek	 (“Juda”	 of	 “Lieder	 des	
Ghetto”)	een	andere	titel	heeft,	is	dat	tussen	haakjes	aan-
gegeven,	evenals	uitgaven	van	andere	uitgevers	met	an-
dere	titels.	Deze	kaarten	zijn	niet	genummerd.	De	num-
mers	1	-	12	geven	alleen	de	volgorde	in	het	onderhavige	
boek	aan.	Cursieve	cijfers	achter	de	titels	van	de	kaarten	
verwijzen	naar	de	afbeeldingen	in	dit	vdp-boek.	

Kaarten uit “Juda”	
(voor	beschrijving	zie	hoofdstuk	4):

1	 Widmung			9
2.	 Die	Weissagung	des	Jesaia	(ook	als:	Jesaja)			10
3.	 Rahab,	die	Jerichonitin			11
4.	 Die	Engel			12
5.	 Enak	von	Gemorha	(in	boek:	Enak	vor	Gomorrha)			13
6.	 Passah	(ook	als:	La	Pâque,	Frans/Hebreeuws)			14
7.	 Ruinen	von	Sodom	(in	boek:	Sodoms	Ruinen)			15
8.	 Simson			16  Omslag
9.	 Die	Gesänge	des	Jehuda	(ook	als:	Das	Sehnsuchts-

lied;	ook	als	sjier	hasjieriem	=	het	hooglied)			17
10.	Das	stille	Lied			18
11.	Das	Trauerlied			19
12.	Sabbath	der	Sabbathe			20

Kaarten uit “Lieder des Ghetto” 
(voor	beschrijving	zie	hoofdstuk	5):

1.	 Widmung			22
2.	 Lieder	der	Arbeit			23
3.	 An	der	Nähmaschine	(ook	als:	di	swet	sjop)		24	en	24a
4.	 Die	Thräne	auf	dem	Eisen	(in	boek:	Die	Träne	auf	

dem	Eisen;	ook	als:	Der	Schneider;	ook	als	Le	Tail-
leur,	Frans/Hebreeuws)			25	en	25a

5.	 Mein	Kind			26
6.	 Lieder	des	Volkes	(ook	als:	M’or	hagola	=	licht	van	

de	ballingschap)			27
7.	 Sturm	(ook	als:	Ewige	Wannderer	=	drukfout)			28
8.	 Der	 jüdische	Mai	 (ook	als:	Hoffnung;	ook	als	Die	

Hoffnung)			29
9.	 Blumen	im	Herbst			30
10.	Die	Erschaffung	des	Menschen			31
11.	Elul	Melodien	(ook	als:	Herbstblätter)			32
12.	Die	Friedhofsnachtigall			33

Kaarten waarop in de meeste gevallen is vermeld 
“Aus dem Buche Erez Israel und sein Volk”.	
Deze	kaarten	zijn	doorlopend	genummerd.	Als	het	boek	

niet	is	vermeld	op	de	kaart,	is	dat	met	een	X	aangegeven.	
Een	aantal	kaarten	is	van	een	Hebreeuwse	en	een	Engelse	
tekst	(aangeduid	met	H	E)	voorzien,	maar	de	meerder-
heid	is	in	het	Duits	(voor	beschrijving	zie	hoofdstuk	7).

2.	 In	der	Bibliothek			64	
3.	 Kopf	einer	Jüdin			70
5.	 Aus	Marokko			72
9.	 Junger	Samaritaner.	In	handschrift	van	Lilien:	Jun-

ger	Samariter	aus	Nablus	(Sichem)			71
13.	Jerusalem	von	der	Stadt	aus	gesehen			62	
14.	Brunnen	auf	den	Tempelplatz	in	Jerusalem		61
15.	Fest	unter	Ölbäumen
16.	Absaloms	Grab	und	Goldenes	Tor	
17.	Betir
18.	Felsendom	in	Jerusalem		50
20.	Zugang	zur	Siloaquelle	bei	Jerusalem			79
21.	Wasserträger			68
23.	Brunnen	bei	Jaffa
24.	Gässchen	in	Beirut			86
25.	Jerusalem			59
26.	Zugang	zu	den	Königsgräbern	bei	Jerusalem			46
29.	Verschlungene	Säulen	
30.	Straße	in	Jerusalem			63
31.	Das	Tal	Josaphat	
32.	Zugang	zum	Tempelplatz			60
33.	Der	Davids-turm	in	Jerusalem		 44
34.	Absalom-Denkmal			78
36.	Syrischer	Hirte			84
37.	An	den	Wassern	Babels	(Psalm	137)			X			48
39.	Lesender	Jude	aus	der	Buchara			
42.	Head	and	Hand	of	Thorascribe			E	H			66	
43.	Talmudisten			65
44.	Karavanserei			85
45.	Araber	Zelte			89
46.	Öelbäume
50.	Esther			X			51
51.	Arab	sheik			E	H			72	
52.	Harfenspielerin			X	
53.	Bauchtänzerin			X			90
55.	Affium	–	Karahissar			82
58.	Pera		X			
59.	Nargileh	Smoker			E	H			83
60.	Arabian	Village			E	H			88
63.	Plac	Maryachi	we	Lwowie	(Markt	in	Lemberg)			X			53
64.	Portret	wtasny	(zelfportret)			X			4
66.	Góralka	z	Nowego	Targu	(Lezende	vrouw)			X
68.	 Na	 Walach	 Hetmaňhich	 (Twee	 oude	 mannen	 in	

park)			X
69.	Kosiarz.	(Boer	met	zeis)			X			56
71.	Owczarz	rzański	(Schaap	melken)			X			58
72.	Owczarnia	w	Tatrach	(Schapen	in	omheining)			X			57
73.	Bei	der	Arbeit			5

9.	Lijst	van	uitgevers	en	prentbriefkaarten	van	Liliens	werk

Prentbriefkaarten
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75.	Samaritan	(Samaritaans	meisje)			E		H
76.	Aus	Rumänien
77.	Aus	der	Buchara			94	en	94a
81.	Lastenträger
82.	Aus	Jerusalem
83.	Ploughing	Jew			E	H			80
84.	Zwei	Araber			67	
85.	Selbstbildnis			3
87.	The	pyramids			E	H			87
89.	Der	Jordan			81 
90.	Morgenzeitung			6
92.	St.	Marghrita	de	Ligure			54
93.	Bettler			69
95.	“Es	ging	ein	Mann	im	Syrerland”			84a
96.	Judenfriedhof	in	Prag			55	

B.  Kaarten uitgegeven door Neue Photogra-
phische Gesellschaft (npg) in Berlijn. 

Deze	 kaarten	 zijn	 voorzien	 van	 een	 nummer,	 vooraf-
gegaan	door	L.	Er	zijn	 in	totaal	90	kaarten	naar	etsen	
van	Lilien	uitgegeven	door	de	npg.	Er	 zijn	 er	69	met	
nummer	en	titel	vermeld	in	een	brochure	(afb.	93).	Te	
oordelen	 naar	 de	 titels	 is	 het	 waarschijnlijk,	 dat	 Harz	
en	de	npg	in	een	deel	van	de	gevallen	kaarten	hebben	
uitgegeven,	uitgaande	van	dezelfde	etsen.	

L	16.	Abraham			40
L	43.	Schwarzer	Jude	aus	Afrika			73
L	45.	Jude	aus	Buchara			75
L	46.	Jude	aus	Jemen			74
L	65.	Esther	und	ihre	Sklavinnen			52
L	88.	Jemeniter	Jude	III			76

C.  Kaarten van andere uitgevers in alfabeti-
sche volgorde.	

Anoniem:	Russische	zionisten			95
Anoniem:	Di	swet	sjop			24a
Anoniem:	 Hamabul	 (	 =	 de	 zondvloed)	 39	 ;	 Nachasj	
hanechosjet	 (=	de	koperen	 slang)	 	 	41.	 Jiddisj	 en	He-
breeuws;	beide	uit	“Die	Bücher	der	Bibel”.	
Anoniem:	Zbornik			36
Calvary	&	Co.,	Berlijn:	Kaarten	uit	Lieder	des	Ghetto			
General	Vertrieb	Wieland	&	Co,	Berlin:	Wohlfahrskarte	
Vater	und	Sohn			37
G.	 Hirth’s	 Kunstverlag,	 München,	 III.14:	 Darf	 ich	 es	
wagen?	Uit	Jugend.			7
Kunstverlag	Phönix,	Berlijn:	Kaarten	uit	Juda	en	Lieder	
des	Ghetto			32
Louis	Lamm,	Berlijn:	Hoffnung.	Vermoedelijk	hele	se-
rie	uit	Lieder	des	Ghetto
Sozialdemokratischer	Verlag	Vorwärts:	Mai	Fest			8
Toesjiah	–	Berlijn,	Warschau.	Kaarten	uit	“Juda”.	Onge-
deelde	adreszijde.			16	
Verlag	Bendov	Bezalel,	Jeruzalem:	Omar	–	Moschee			49	

Verlag	Libanon,	Warschau,	Moskou:	Kaarten	uit	Lieder	
des	Ghetto.	Reproductie	van	 	 	congreskaart	als	Zions-
traum.	Aan	Babylons	stromen			48a
Verlag	Zion,	Wien,	nr	14:	Väter	und	Söhne			38
Z.C.G.	New	York,	Caracteristic	type	of	Jerusalem	Jews.	
Pentekening.	
V.	Zionisten	–	Congress	Basel	1901:	Officiële	congres-
kaart			34
XV.	Zionisten	–	Congress	Basel	1927:	Officiële	congres-
kaart			42

Angaben bezüglich Verlagen und Postkarten. Harz und 
NPG sind einzeln aufgeführt (A und B), die andere Ver-
lagen in alphabetischer Reihefolge (C). Titelangabe wie 
auf der Karte, d.h. meistens auf Deutsch. Alternative 
Karten: Text in Klammern. Die Kursivzahlen beziehen 
sich auf die Abbildungen in diesem Buch.

This chapter deals with notes concerning editors and 
postcards. Harz and NPG are separated listed (A and 
B), the other editors in alphabetical order (C). Titles are 
quoted as they are printed on the cards, i.e. most often 
in German. The texts on alternative cards are given in 
brackets. The numbers in italics refer to the illustrations 
in this book.

Brief	van	Lilien	 (fragment)	op	

handgeschept	papier	over	een	

vergadering	ter	voorbereiding	

van	 de	 stichting	 van	 Bezalel.	

Gedownload	van	Internet.	Let-

ter of Lilien (partial) on hand-

made stationary concerning 

the creation of Bezalel. Down-

loaded from the Internet.


