JODENVERVOLGING IN TWAALF PORTRETTEN

Nico Louis
Nico Louis Herschel

Nico voorzag het noodlot
Nico Louis Herschel
Geboren in .......................................................................
Overleden in . ...................................................................

Voor je begint

lling

rtret op in de tentoonste

Herschel. Zoek zijn po
lesbrief over Nico Louis

Dit is de
.
en beantwoord de vragen

Opdracht 1
➜ a S
 chrijf in het tekstvak
overleden.

hierboven waar en wan

neer Nico Herschel is ge

boren en

➜ b Met wie was Nico ge

trouwd?

➜ c N
 ico en zijn vrouw kr
hun zoon geboren?

egen één zoon, Tsewi Jo

seef (Tswi). Wanneer w

erd
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Nico Louis

Opdracht 2
“Omringd zijn wij door daemonen, die slechts onze ondergang willen”
Uit het dagboek van Nico Herschel, april 1939.

Nico hield van 1933 tot 1942 een dag
boek bij. Omdat deze dagboeken bew
aard zijn
gebleven weten we dat Nico zich hee
l erg zorgen maakte over Hitler en
het lot van de
Joden. Hij voorzag dat het helemaal
verkeerd zou aflopen met de Joden
in Europa.
➜ a Kun je je voorstellen dat Nico zic
h zorgen maakte? Leg uit waarom.

➜ b M
 aak jij je wel eens zorgen over

waarover? Zo nee, waarom niet?

de dingen die er in de wereld gebeu

ren? Zo ja,

Opdracht 3
Nico Herschel maakte ko
rt na de geboorte van zi
jn zoon een ’Levenskalen
Joodsche jongen’. Een te
der voor een
kening met vierentwintig
plaatjes waarin hij zijn zo
toewenst: groei, geluk,
on van alles
school, voetbal, een huwe
lij
k
en
een verhuizing naar Isra
kijk de levenskalender op
ël. Behttps://collections.ushm
m
.org/search/catalog/pa
beantwoord de vragen.
1140822 en
➜ a M
 et wie gaat Tswi trouw
en volgens de kalender
?

➜ b W
 anneer vertrekt Ts
‘Erets’)

➜ c Hoe noemt Tswi zijn

wi naar Israël volgens de

kalender? (Nico noemt

Israël

zoon volgens de kalend

er?
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Opdracht 4
➜ Teken jouw eigen leve

nskalender.
Teken in vier plaatjes ho
e jij graag wil dat jouw

leven eruit ziet.

Levenskalender

2017

2022

2032

2082

Opdracht 5
ar Amsterdam te

gen om van Zwolle na
jn vrouw en Tswi gedwon

In 1943 worden Nico, zi
verhuizen.
rder met ze gaat.
➜ a Beschrijf hoe het ve

voor Nico, voor zijn
:
en
en
st
el
ik
ru
st
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dr
n
k Buismanstraat 4 ligge
erVoor het huis in de Der
bben zij de oorlog niet ov
he
ie
dr
le
Al
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he
sc
er
H
der Herman
vrouw Ammy en voor va
olle
leefd.
stadsplattegrond van Zw
de
op
e
ili
m
fa
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zi
en
ico
➜ b Zoek het huis van N
et een kruisje.
en markeer het adres m

Opdracht 6
➜ Heeft zoon Tswi de oo

rlog overleefd? Zo ja, w

aar woont hij nu?
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