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< Op de voorzijde van het omslag is afgebeeld Jan Battermann, NL, X3/5, 1964, PF 1965 Myra en Jan Rhebergen.

Lou Strik (1921-2001), houtgravure op de rouwbrief van Gerrit Jan Rhebergen (1915-2002). De prent was van het blok gedrukt en lag gesigneerd door de
kunstenaar klaar voor het afscheid van Rhebergen. Zijn goede vriend Lou Strik overleed echter vier maanden eerder dan Rhebergen.
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Ten geleide
Nummer 12 in de reeks Nobilis Cahiers is gewijd aan de kleine prentkunst, aan Gerrit Jan Rhebergen (1915-2002) die als verzamelaar en als promotor zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in zijn
Exlibriswereld. Honderden bladen grafiek dragen zijn naam of die van zijn familieleden. Gebruikelijk is het dat verzamelaars werk bijeen proberen te brengen van een bepaalde kunstenaar of
rond een thema, maar in het geval van Rhebergen zijn er ook al verzamelaars die zoveel mogelijk
bladen vergaren met de naam Rhebergen.
Dit cahier geldt als een eerbetoon voor Jan Rhebergen voor zijn stimulerende rol in de wereld
van de kleine prentkunst gedurende vijftig jaar. Tegelijkertijd is het een eerbetoon aan mevrouw
Alma Evenhuis die de wens van haar partner Geerth van der Zee in vervulling liet gaan door de
nog aanwezige Rhebergen-bladen uit de Froukje Koopmans Stichting te schenken aan de Stichting Nobilis, centrum voor prentkunst in Fochteloo. Aan de schenking voegde zij toe het nog aanwezige archief van Rhebergen en de boekerij van Jan Rhebergen en Geerth van der Zee, daarnaast
ook blokken en platen uit de Rhebergen-collectie en verder ook nog volop bladen kleingrafiek
uit de collecties van Jan Rhebergen en Geerth van der Zee.
Alle Nobilis cahiers werden tot nu toe uitgegeven in een hartelijke samenwerking met Exlibriswereld, Nederlandse vereniging voor Exlibris en andere kleingrafiek. Dit cahier kreeg een
extra financiële steun van de vereniging, waarvoor het bestuur van Exlibriswereld hartelijk dank
wordt gezegd. De beide dochters van Jan en Myra Rhebergen-Philips mevrouw Ingrid de WolffRhebergen en mevrouw Helga Wiertz-Rhebergen droegen financieel eveneens bij, terwijl er
ook bijdragen kwamen van Stilet Vormgeving en van Fondation PJ. De dochters van Rhebergen
schonken eerder prachtig geïllustreerde kunstenaarsbrieven aan de Stichting Nobilis.
De uitgevers zijn dankbaar dat de opvolger van Rhebergen als voorzitter van Exlibriswereld,
Marius Schalkwijk, bereid was zijn herinneringen aan Rhebergen te boekstaven in dit cahier.
Veel dank komt eveneens toe aan Jan Seton, de beheerder van de Rhebergen-collectie binnen de
Stichting Nobilis. Hij verzorgde op basis van verschillende ruillijsten van Rhebergen de lijst op
kunstenaarsnaam die u in dit cahier aantreft.
Het verzamelen van kleine prenten is een rijke ervaring in het ondergaan van schoonheid
en het genieten van het ambachtelijke van de grafiek. Het verzamelen vergroot de kennis op het
terrein van de prentkunst en de grafische technieken, is vreugdevol en kan troostrijk zijn. Het is
de nadrukkelijke wens dat deze uitgave mensen mag uitnodigen om ook eens op zoek te gaan
naar kleine prenten om wellicht een kleine verzameling aan te leggen. Secretaris Jan van Koolwijk, Leerlooier 42, 6641 DL Beuningen, j.h.van.koolwijk@xs4all.nl wil u zeker op weg helpen en
ook in het centrum voor prentkunst in Fochteloo helpen wij u graag. Een afspraak (06 38392840
of info@stichtingnobilis.nl) leidt tot een hartelijke ontvangst en u keert daarna huiswaarts met
een handvol geschonken kleine prenten.
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Jan Rhebergen gaf jarenlang het goede voorbeeld door nieuwe leden thuis in Amsterdam te
ontvangen, tekst en uitleg te geven en de bezoekers royaal te trakteren op een stapeltje kleine
prenten van verschillende kunstenaars. Hij zal voortdurend gedacht hebben aan de spreuk van
Pythagoras, die hij liet opnemen in de Nieuwjaarswens 1968 gemaakt door zijn goede vriend Jan
Battermann (1909-1999): ‘Indien ge vreugde wilt vermenigvuldigen moet ge haar delen’. En ja, u
begrijpt het al. Eenmaal huiswaarts gekeerd uit Amsterdam, was er geen weg meer terug. Het
verzamelvirus zou ongenadig toeslaan. Een beproefde methode die we graag op nieuwe verzamelaars loslaten.
Geerth H. van der Zee schreef in het tijdschrift Naturisme een serie artikelen Het naakt in het
exlibris. In het nummer van lente 1988 ondervraagt hij Jan Rhebergen op openhartige wijze. Eén
van zijn laatste vragen aan Rhebergen is: ‘Waar blijft het Eerste Nederlandse Museum voor Grafische kunsten, Jan?’ Het antwoord luidt: ‘De grafiek is wel aanwezig in de Nederlandse musea,
maar wordt zwaar verwaarloosd en ondergewaardeerd. Als het geen schilderij of modern objekt
is, deugt het niet. Terwijl de grafische kunsten een groot vakmanschap vereisen. Zonder vakmanschap géén kunst! Het is hoogst noodzakelijk dat er een museum voor de grafische kunst komt,
bestaande uit alle grafische technieken. Bij het onderdeel kleingrafiek zal het exlibris een grote
rol spelen.’
De poging van Geerth van der Zee om tot een dergelijk museum te komen, is hem niet gelukt, maar hij zag in de Stichting Nobilis - het centrum voor prentkunst in Fochteloo – toch een
begin van zijn droom uitkomen. Tijdens zijn lange ziekbed schreef hij mij dat de bladen grafiek
op naam van Rhebergen naar Fochteloo zouden komen. Dat het zoveel meer werd is te danken
aan mevrouw Alma Evenhuis. Al het materiaal rondom Rhebergen aanwezig in het centrum voor
prentkunst in Fochteloo wordt op waarde geschat en zal een belangrijk onderdeel blijven van de
ondertussen flink gegroeide collectie kleingrafiek aldaar.
Pieter Jonker

Jan Battermann, NL, X3/5, 1973, PF 1974 Myra & Jan Rhebergen.

2

Nobil is C a hier 12
Gerrit Jan Rhebergen
(1915-2002)
verzamelaar en grafiekpromotor

Jan Rhebergen – hoe ik mij hem herinner
Soms realiseer ik me te weinig dat ik zo langzamerhand nog één van de weinigen ben die Jan
Rhebergen nog van nabij heeft meegemaakt. Ik heb Jan vaak gezien en gesproken. Zijn intense
blik en zijn sonore stem staan me nog helder voor de geest. ‘Maarten’, zei hij vaak tegen me, als
hij zich vergiste en mij verwarde met Maarten de Jong, zijn gewaardeerde vriend. Er zijn minderen, met wie je verward kunt worden. Wat heb ik vaak op dat plekje in zijn werkkamer gezeten,
aan de kopse kant van zijn bureau, terwijl hij heen en weer liep om weer eens fraaie grafiek aan
me te laten zien. Myra zat dan links van mij, tegenover het bureau van Jan en was gezellig aanwezig. Het was er altijd goed en fijn: een gastvrij huis vol schoonheid, hartelijkheid en vrolijkheid.
En prachtige verhalen.
Onvergetelijk is de introductie die ik kreeg door Wim Wiertz, de schoonzoon van Jan en Myra,
getrouwd met Helga, hun jongste dochter, en regisseur bij mijn theatergezelschap Maskerade.
Op een zaterdagavond nam Wim mij mee naar de Minervalaan 26 in Amsterdam zodat ik zou
leren wat een exlibris was. Ik had in mijn naiëf enthousiasme een plaatje laten tekenen door een
plaatselijke tekenaar (die weliswaar Tom Pieck heette) waarin ik al (al!) mijn liefhebberijen had
laten proppen en waarin ik alleen zelf nog mijn naam moest schrijven. ‘Dat kan jij mooier dan ik’,
zei Tom. Dat plaatje had ik vol trots aan Wim Wiertz laten zien – nog slechts een kwestie van een
fiks aantal keer kopiëren – waarop hij aangaf: ‘Nou, dat is geen exlibris, beste jongen. Maar als je
wilt weten wat dat wél is dan weet ik wel iemand’.
Jan vertelde me die avond over zíjn eerste exlibris, dat hij in 1936 kreeg van zijn – toen nog –
verloofde Myra Philips (ze trouwden in 1939). Een parlant-exlibris, getekend door haar vriendin
Gré Badenhuizen. Een dierbaar exlibris natuurlijk – dat ik die avond ook mee kreeg –, maar
toch ook, doceerde Jan, naar hem later bij het ruilen bleek, zonder de belangrijke kunstzinnige
waarde. Dat is later, na 1950, toen Jan eenmaal goed begon met verzamelen, helemaal goed
gekomen. Zijn eerste exlibrisverzameling diende zelfs als begincollectie van het Internationaal
Exlibriscentrum in St. Niklaas.
Na die avond in Amsterdam begreep ik dat ik met mijn tekeningetje van Tom Pieck jammer
genoeg niet ver zou komen in de echte exlibriswereld. Met die wetenschap ging ik huiswaarts
én met een stapel exlibris, een stapel gelegenheidsgrafiek (wist ik ook meteen wat dat was!) een
stapel ExlibrisWerelden en met een hoofd vol prachtige verhalen, ongeneeslijk geïnfecteerd met
het exlibrisvirus. Een memorabele avond!
Jan heeft ook nog bemiddeld bij mijn eerste exlibris. Van Pam Rueter. Ik ging op bezoek op
de Koninginneweg en werd binnengelaten door een frêle dame, die Pams vrouw Nini bleek te
zijn. Pam was onberispelijk gekleed, inclusief prachtig colbert, flamboyante vlinderdas en dito
pochet. En ook al zo’n prachtige stem! Geboren als acteur, bleek later. ‘Wat ik van hem wilde?’,
opende Pam het gesprek. ‘Een exlibris, graag’, wist ik, danig onder de indruk, nog net uit te
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Alfonsas Cepauskas, Litouwen,
C2, z.j. Rhebergen wist zelf niet
van het bestaan van dit exlibris,
totdat hij het in de doublettencollectie van een verzamelaar vond.

Ellen Beck, D, ontwerp uit 1960
voor een exlibris dat nimmer is
uitgevoerd door toenemend gezichtsverlies van de kunstenares.
Hedwig Pauwels, B, C3, z.j. In memoriamexlibris voor Myra en Jan Rhebergen in
opdracht van Ad en Marianne Nuyten.

brengen. ‘Nou, fijn’, zei Pam, ‘dan kom ik een weekje bij je wonen.’ Daar schrok ik nogal van. Ik
woonde nog bij mijn ouders en of die dat zo’n goed idee zouden vinden … ik wist eigenlijk wel
zeker van niet. Gelukkig hielp Pam me met een bulderende lach uit de droom. ‘Nee hoor, maar ik
wil je natuurlijk wel beter leren kennen om een mooi en goed exlibris voor je te maken …’ Enfin,
het is allemaal meer dan goed gekomen en Jan Rhebergen heeft het blok voor me laten drukken
bij Loevestein in Woudrichem. Mijn eerste exlibris. Trots als een pauw was ik. Ik werd lid en ik
kon ruilen.
Myra heeft mij me nog wel wat ongemakkelijk laten voelen. Op mijn eerste ruilbijeenkomst
in mei 1984, in Hotel Des Pays-Bas in Utrecht introduceerde zij mij als: ‘Marius Schalkwijk, een
nieuw lid. En hij zal binnenkort wel in het bestuur komen’. Er is die dag zo hier en daar wel besmuikt en met enige lichte verbazing naar mij gekeken, voelde ik. De dag eindigde met het destijds gebruikelijke diner. Jan en Myra hadden me een plaatsje gegeven naast een, wat je noemt,
Heer, een allervriendelijkste disgenoot, met wie ik een zeer onderhoudende avond had en met
wie ik een fijn gesprek had over mooie boeken en fraaie grafiek. ‘Wat mijn lievelingsboek was?’,
vroeg de heer. ‘Een prachtige uitgave uit 1950 van Salomé van Oscar Wilde met prachtige kopergravures van Jean-Paul Vroom’, zei ik. ‘Ach, wat leuk!’, zei de heer, ‘Dat boek heb ik gemaakt’. We
hebben adressen uitgewisseld en daarna nog schriftelijk geruild. In mijn onwetendheid had ik
die avond naast Gerard Maria van Wees gezeten, een van de oprichters van Stichting De Roos. Een
onvergetelijke ervaring, achteraf.
Ik ben de eerste jaren rustig gewoon lid gebleven. In 1987 kwam dan de dag ‘die iedereen
inmiddels wist die zou komen’: ik kwam in het bestuur. Jan was al sinds 1972 secretaris van de Ex-
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Milena Dvoráková, CS, L, 1984. Straat in Praag met het huis van de
bekende graficus Jiri Anderle. Milena is een achterkleindochter van
componist Ant. Dvorák.

Erich Schöner, A, X2, 1957.
In dat jaar bezocht hij het
congres in Amsterdam, samen met Kislinger, Hofer,
Premstaller en Lerperger.
Op de prent: een Nederlands grachtje en een
Oostenrijkse boerderij.

libriskring der Wereld Bibliotheek Vereniging (WBV) en sinds 1975 voorzitter/secretaris als opvolger van prof. dr. Johan J. Hanrath. Jan was in 1935 lid geworden en in 1961 in het bestuur gekomen.
Vanaf 1968 was hij bovendien redacteur van ExlibrisWereld, het blad van de vereniging dat hij in
de loop der jaren door vorm en inhoud een eigen karakter gaf. Aanvankelijk samen met Louis
Burgers en J. Th. Peskens, later samen met Johan Souverein, Jan Rijsterborgh, Tom van Koolwijk
en tenslotte nog samen met Aat Vervoorn en Jos van Waterschoot, voordat hij na 17 jaargangen
het redactiewerk er definitief aan gaf. In al die functies heeft Jan een ongelooflijke hoeveelheid
werk verzet en was hij een enorm stimulerende kracht, een ongeëvenaard ambassadeur van het
exlibris in al zijn facetten.
Jan Rhebergen was wat je noemt een heel grote meneer in de exlibriswereld, een autoriteit
van jewelste, een reus. Hij heeft een enorm netwerk van relaties opgebouwd, onder kunstenaars
en liefhebbers, in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en ook in het toenmalige Tsjechoslowakije, in Polen, Estland, Litouwen en verder over de hele wereld! Een geweldig stimulator en
enthousiasmeur, zowel voor (beginnende) kunstenaars als voor leden/verzamelaars, vriendelijk,
genereus en hulpvaardig en met een heerlijk gevoel voor humor! Jan Rhebergen zag verzamelen
als aanleiding voor het onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen. Hij was op de eerste
plaats levensgenieter, kunstminnaar en aimabel mens. Zijn verzameling, ook zijn grote bibliotheek, stond ter beschikking van iedereen. Hij was er royaal mee. Jan Rhebergen was Exlibriswereld. En Exlibriswereld was Jan Rhebergen.
Er moeten ontelbare vergaderingen gehouden zijn in huize Rhebergen, ook nadat in 1986
een einde kwam aan de WBV en de Exlibriskring verzelfstandigd verder ging onder de naam Ex-
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Rein Snapper, NL, X1, 1955. Derde huis van links is Keizersgracht 44, waar Jan Rhebergen van 1921 tot 1958 woonde.

Henk Blokhuis, NL, 1999, X3/3. Het laatste exlibris dat op naam van G. Jan Rhebergen
verscheen. Er zijn vier kleurvarianten bekend.

Lembit Löhmus, Estland, X2, 1989, nr 1/3, voor het
50-jarig huwelijksfeest van Myra en Jan Rhebergen.
De houtgravure werd niet geaccepteerd. Er is dus
nimmer een oplage gedrukt. Rhebergen was wel
een hartstochtelijk verzamelaar van het werk van
deze kunstenaar.
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Gerard Gaudaen, B, X2, z.j. In memoriam-exlibris voor
Jan Rhebergen in opdracht van Geerth van der Zee.

librisWereld. De vergaderingen die ik heb bijgewoond waren zonder uitzondering constructief
– Jan had een ferme en vlotte hand van leiden – en altijd sfeervol en gezellig. De voortvarende
manier van voorzitten van Jan bleek ook tijdens de Algemene Leden Vergaderingen: het officiële
gedeelte (Jan noemde dat ‘het afwerken van de agenda’) duurde veelal niet langer dan een klein
half uurtje. Niemand van de aanwezige leden had echter het gevoel dat aan zaken als jaarverslag,
financiën, kascontrole of verkiezingen onvoldoende aandacht werd besteed. ‘Dan kunnen ze snel
aan het ruilen’, vond Jan.
Zomer 1989 zijn Jan en Myra beiden benoemd tot erelid van ExlibrisWereld. 28 april 1990 trad
Jan, in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, terug als voorzitter/secretaris. Hij overhandigde
mij zijn voorzittershamer die hij persoonlijk van zijn Myra had gekregen in het volste vertrouwen dat het goed ging komen met ExlibrisWereld. Jan werd die dag benoemd tot Ere-voorzitter
en ontving de Prent van Verdienste (van Bertil Schmüll) met een kalligrafie van Pieter Wetselaar
in een fraai omslag van meesterboekbinder Joop Peijnenburg. Dick Dooijes, befaamd letterontwerper en fijnzinnig typograaf, zette de kroon op het werk en benoemde Jan Rhebergen bij die
gelegenheid tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij prees Jan onder andere als een begenadigd bestuurder en een ideale mentor die met zijn oog voor schoonheid en zijn liefde voor de
kleingrafiek de exlibriskunst op een hoger niveau had gebracht.
Ik beschouw het als een groot voorrecht Jan Rhebergen te hebben gekend!
Marius Schalkwijk
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