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INrnnvrnw MBT scHRrJvER ToN RncrrrurJT
OVER OROTTERDAMMERS BN HUN EXLIBRIS,

. Een exlibris is een eigendomsetiket of boekrnerk.
Vaak getekend of geschilderd. Worden ze nu nog
gemaakt?

Ja, ex libris worden nog steeds gemaakt. De eerlijk-
heid gebiedt te zeggen dat dit meestal door verzame-

laars wordt gedaan, maar er zljn nog steeds families
die de traditie kennen om regelmatig een ex libris
voor hun boekenverzameling te laten maken. Op pa-

gina 191 staat het verhaal van FritsJohan de Visser,

die ieder jaar een nieuw exlibris liet maken. Bijko-
mend voordeel voor hem was dat hij in een oogop-
slag kon zien in welk jaar hij een boek had aange-

schaft.

Zelfheb ik vorigjaar nog een opdracht gegeven aan

de Bulgaars-Nederlandse graficus Peter Lazarov: een

houtgravure met een Rotterdams thema. Het blo$e
is inmiddels gesneden, ik heb al een eerste afdruk
gezien, maar doordatLazarov in China verblijft en

dus niet mag reizen, is het he-

laas nog niet afgedrukt.
Voor mij is overigens wel een eis

dat een ex libris ook werkelijk in
de boeken gebruikt kan worden.
Dat wil dus zeggen dat het for-
maat hanteerbaar moet zijn en

dat de tekst net zo belangrijk is

als de afbeelding.

Hoe is uw interesse in efibris
ontstaan?
Een goede kennis van me had sa-

men met haar man een enoffne
collectie exlibris opgebouwd,
die ze me - eind jaren negen-
tig van de vorige eeuw - eens

heeft laten zien. Ik was meteen
verkocht: zoveel mooie prenten
in zoveel verschillende technie-
ken! Voordeel van een exlibris-
verzameling is dat je heel veel

prenten kunt verzamelen terwijl
deze relatief weinig ruimte in
beslag nemen en die ook nog
eens betaalbaar is.

Een ex libris toont aan dat een boek vanjou is, waar-

om is dit belangrijk?
In de tijd dat boeken een vernogen waard waren,
was dit een uiterst effectieve manier om vervreem-
ding tegen te gaan. Die functie heeft het uiteraard
nauwelljks meer. De meeste boeken tegenwoordig
zijn van een dusdanige kwaliteit datje soms blij bent
alsje erdoor per ongeluk niet retourneren op een

nette manier vanaf bent. Maar een mooie uitgave of
een zeldzame editie verdient nog wel steeds bescher-

ming en dat doeje niet doorje naam er met potlood
of pen in te schrijven. Een boek met een mooi exli-
bris stijgt in waarde, al was het maar doordat latere
generaties daaraan de historie van het boek kunnen
teruglezen.

Stadsarchivaris rnr H.C. Hazewinkel verzamelt
ex libris uit Rotterdam. Hij schreef er artikels over,

maar u bent de eerste die een boek erover schreef,
klopt dat?
Even voor de goede orde: Stads-

archivaris Hazewinkel verza-
melde wel exlibris uit Rotter-
dam en maakte daarover ook
aantekeningen, maar hij heeft
er - voor zover ik weet - nooit
over geschreven. Mijn collega-

verzamelaar Loek Aarsen heeft
dit in het verleden wel eens ge-

daan over een enkel exlibris. Ik
ben inderdaad de eerste die over
exlibris uit Rotterdam schrijf en

er ligt nog voldoende materiaal
om verder te schrijven.

In de inleiding noemt u de exli-
bris van Jacobus Johannes Bliek
de grootste vondst, wat maakt
deze zo biizonder?
Ik ken het exlibris al langer en ik
bezit ook het (standaard)brie{e
dat hij meestuurde. Misschien
een weemde vooronderstelling,
maar op basis daarvan heb ik al-

tijd gedacht dat het om een man
van minstens middelbare leeftijd
ging. Pas door te zoeken naar
zijn gegevens kwam ik erachter
dat het om eenjongen van begin
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20 ging! Welke jongen liet in
die tijd nu een exlibris door
de toen al bekende Hugo
Lous maken? Ik veronder-

stel dat ze elkaar in het ver-

zet hebben leren kennen en

dat is voor Bliek uiteindelijk
treurig afgelopen. We weten

allemaal dat dit soort din-
gen gebeurde, rrraar bij zo'n
pren{e wordt het ineens

heel concreet.

In het prachtig vormgege'

ven boek staan voor iedere

edibris een korte biografie
van de opdrachtgeverr een

beschrijving van de exlibris
en iets over de maker. IIoe
heeft u die informatie Yerza,-

meld?
Het Stadsarchief is een bron
van informatie, zeker omdat
vroeger werkelijk alles werd

vastgelegd: geboorte- en

trouwaktes met vermelding
van beroepen, religie, adres-

sen, datum van vestiging of
vertrek uit de stad, etc. Hier-
door worden namen ineens

weer levendige personen.

Voor toekomstige onderzoe-

kers is steeds minder van dit
soort materiaal voorhanden
en dat wordt echt een Pro-
bleem, verrnoed ik.
Verder biedt internet heel

veel informatie, al is die niet
altijd even betrouwbaar. He-

laas kon ik door alle corona-

maatregelen geen bezoeken

brengen aan het archief, mu-

sea of bibliotheken. Gelukkig
heb ik zelf een bescheiden

collectie monografi e6n waar-

uit ik kon putten en daar-

naast heb ik zoveel mogelijk
contact gezocht met nog le-

vende nazatetvan de diverse

titularissen.

Vier familieleden van mijn
grootvader Jacob Mees

(1885-f970), oudtante Nora
(1882-1960), Maria (f89f-
1971) en Rudolf Mees (18f5-

1899). U zocht er nog een

van kunstschilder llerman
Mees, klopt dat?

Ja, de Mezen zijn goed verte-

genwoordigd, maar Herman
Mees ontbreekt inderdaad.

Van Fokko Mees heb ik wel

een exlibris, maar dat is geen

Rotterdammer. Van Herman
Mees heb ik echter geen ex-

libris en het is mij ook niet
bekend of hij er een heeft
gehad of ze heeft gemaakt.

Ik roep dus graag alle Mezen

op om daarnaar op zoek te
gaan!

In deze digitale tijd is het
biizonder dat een boek met
veel kunstzinnig handwerk
uitkomt. Hoe groot is de in-

teresse tot nu toe?

Ik heb een oPlage laten

drukken van 250 exemPla-

ren en daarvan was binnen
twee weken bljna de helft
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verkocht. De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat dit
voornamelijk familieleden waren van titularissen die

zijn opgenomen. Maar: aandacht in de pers en

verzamelaarswereld is er nog nauwel{jks geweest,

dus tegen de tijd dat die er wel komt, verwacht

ik dat dit de verkoop zeker zal stimuleren. De

reacties tot nu toe zijn heel enthousiast.

Hoe lang heeft u er aan gewerkt?

Ja, dat is moeilijk te zeggen. In 2008 kwam ik het
eerste exlibris tegen dat me op het spoor heeft
gebracht te gaan zoeken naar exlibris uit Rotter-

dam. In dejaren daarna heb ik datwel steeds ge-

daan, maar ik was toen nog zo druk met andere

zaken (werk, veel zingen en wijwilligerswerk)
dat het geen

echte priori-
teit had. Ik
denk dat ik
vanaf 2018
echt serieus

aarr de slag

ben gegaan

met het ver-

zamelen van
exlibris en

informatie en

in 2020 heb
ik wijwel elke
dag research

gedaan en

geschreven.

IJ bent vooral geihteresseerd in het verhaal achter ie-

der exlibris. floe komt u aan de informatie hierover?

Zoals ik eerder al aangaf: het Stadsarchief, internet
en informatie yafi nazaten waren mijn voornaamste

bronnen. Ik heb er trouwens zelf heel veel van ge-

leerd, ook van de stad waar ik inmiddels al meer dan

35 jaar woon.
Het leukste waren de momenten dat ik bij echte

Rotterdammers door de mand viel: dan had ik het

bijvoorbeeld over de Zwaanshals, werd ik meteen ge-

corrigeerd: 'Een Rotterdammer heeft het over het

Zwaanshals'.

Zoudt u de originele exlibris van de Mezen kunnen
mailen om te publiceren?
Ik stuur een goede scan van de exlibris mee. Het ex-

libris van Rudolf Mees bezit ik helaas zelf niet, dat

bevindt zich in het Stadsarchief, in het dossier Mees.

Daar vond ik in eerste instantie ook het exlibris van

Ita Mees en wat heel bijzonder is: in dat dossier be-

vindt zich ook een presse-papier gemaakt van glas

met exact dezelfde afbeelding daarin gegraveerd.

IJaap Mees / zie voor het boek: www.woordinblik.nl
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