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Jan Aarts, Chris Kooyman
met een bijdrage van F.J. Hoogewoud

Het Joodse exlibris in Nederland
Vier jaar na de publicatie van Exlibris in exil, Duits-Joodse vluchtelingen in Nederland
1933-1940 en twaalf jaar na de start van het project, zijn Aarts en Kooyman er in geslaagd hun onvermoeibaar speuren in antiquariaten, bibliotheken, musea, archieven en particuliere collecties af te ronden met dit langverwachte standaardwerk,
waarin ruim 1700 exlibris van bijna 1400 Joodse boekbezitters zijn opgenomen en
toegelicht.
Een exlibris is een grafisch kunstwerkje al dan niet vervaardigd door een professionele kunstenaar en bestemd om als eigendomsmerk in boeken geplakt te worden.
Het vertoont symbolen, voorstellingen en teksten, waarmee de opdrachtgever of
-geefster op vaak treffende wijze een beeld geeft van zichzelf. Het getuigt van zijn of
haar persoonlijkheid, beroep, geloof, wereldbeschouwing en liefhebberijen. Om die
redenen kan het een uniek tijdsdocument zijn. Zeker als het onderdeel uitmaakt van
een grote collectie en de titularis behoort tot een aparte beroeps- of bevolkingsgroep.
Al deze ‘egodocumentjes’ bij elkaar werpen een vaak verrassend licht op de geschiedenis van de Joden in Nederland of het nu gaat om de trots van de Sefardische
Joden op hun aristocratische afstamming, het streven naar emancipatie, de bijzondere gehechtheid aan het boek, de intellectuele en kunstzinnige voorkeur, de religieuze overtuiging, het zionistisch ideaal of het lijden onder discriminatie en vervolging.
Vanwege dit laatste is het boek op zijn manier ook een Memorboek. Een exlibris is
vaak het enige persoonlijke document dat de herinnering aan een slachtoffer van de
Sjoa in leven houdt. Vandaar ook dat elk commentaar op een afgebeeld exlibris werd
voorzien van een uitgebreide genealogie en waar mogelijk de nodige biografische
informatie. Daarnaast bevat het boek uitvoerige studies over 75 Joodse exlibris-kunstenaars, de geschiedenis en het gebruik van Joodse symbolen, de sociologische achtergrond van de titularissen en een uitgebreide geannoteerde bibliografie.
Deze voorpublicatie van het lemma over Rosa Manus en haar exlibris verschijnt
ter gelegenheid van de overdracht van een aantal boeken uit haar door de nazi’s geroofde privébibliotheek aan Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, de opvolger van het door Manus zelf en anderen in 1935 opgerichte IAV
(Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging). Deze boeken werden onlangs
teruggevonden in de collectie van de Zentral-und Landesbibliothek te Berlijn.
Dankzij het exlibrisproject kan daar nog een boek aan worden toegevoegd. Dit
betreft het in het lemma vermelde werk van Rosa’s Amerikaanse vriendin en medestrijdster voor vrouwenrechten Charlotte Perkins Gilman. Het werd in 1980 aangetroffen in het restant van een grote partij boeken die door de toenmalige DDR als onwel-

gevallige lectuur werd bestempeld, maar desondanks geschikt bevonden om tegen
westerse valuta aan Amsterdamse antiquaren te verkopen.
Dat dit boek hiermee weer terugkomt op een plaats waar het behoort, toont aan
dat het te verschijnen standaardwerk nog een extra relevantie heeft: het kan namelijk dienst doen als een hulpmiddel bij het opsporen en terugbezorgen van tijdens de
nazidictatuur geroofde boeken.

MANUS, Rosa [Rosette Susanna]
Amsterdam 20.8.1881-Bernburg mrt. 1942 (SAA:
Ravensbrück 28.4.1943)
Feministe en vredesactiviste.
Ouders, geboren te Amsterdam: Henry Philip
Manus (1851-Baarn 1931; tabakshandelaar) en
Soete Vita Israël (1851). Broers en zussen, geboren
te Amsterdam: Bernard Henry (1880), Emile Karel
(1883), Frans Albert (1884), Anna Karolina (1885),
Emma Sophie (1890-Auschwitz 1942) en Karel
Paul (1894-Sobibor 1943).
Rosa stamde uit een welvarend en vrijzinnig Joods gezin. Ze groeide op in een oud patriciërspand aan de Amsterdamse Kloveniersburgwal. Haar grote frustratie
was dat zij niet als zelfstandig zakenvrouw in de voetsporen van haar vader kon treden. Dat stimuleerde
haar interesse in de vrouwenbeweging. In 1908 raakte
zij als manusje-van-alles betrokken bij het congres van
de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht dat in haar
woonplaats Amsterdam werd gehouden. Hierdoor
werd ze voorgoed gewonnen voor de idealen van het
feminisme. Daartoe in staat gesteld door een eigen
vermogen, dat ze te danken had aan de grootmoeder
van moederskant, kon ze zich de rest van haar leven
inzetten voor de verwezenlijking daarvan. Haar woningen in Amsterdam en Baarn werden een ontmoetingsplek voor geestverwanten uit binnen-en buitenland. ¶
Vanwege haar organisatorische talent, vermogen en
ongebondenheid werd ze spoedig onmisbaar voor
de vrouwenbeweging. Drie decennia lang reisde ze als
bestuurslid van de Nederlandsche Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht (later omgedoopt in Vereeniging van
Staatsburgeressen), de Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap en de Wereldbond
voor Vrouwenkiesrecht stad en land af om bijeenkomsten en congressen te organiseren. Daarnaast maakte
ze ook veel propagandistische reizen, waarvan de op-
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vallendste misschien die van 1935 was naar Egypte, Palestina en Syrië,waar ze vrouwen probeerde te motiveren om het internationale congres in Istanboel bij te
wonen. In Nederland kreeg Rosa voor het eerst landelijke bekendheid door haar medewerking aan de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’. ¶ Naast feministe was
ze ook een vurig aanhangster van de vredesbeweging.
Vanaf 1915, het jaar waarin ze met Alette Jacobs in Den
Haag een Internationaal Congres van Vrouwen tegen
den Oorlog organiseerde, vertegenwoordigde ze het
Vredescomité van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht in alle internationale vrouwenvredesorganisaties. Ze speelde een belangrijke rol op de grote ontwapeningsconferenties van 1932 en 1936 in respectievelijk
Genève en Brussel. In 1933 richtte ze samen met J. PolakKiek en L. Huisman-van Kol het Neutraal Vrouwen-Comité voor Vluchtelingen op, om hulp te bieden aan uit
Duitsland verdreven Joden. In 1935 nam ze samen met
de historica Johanna Naber en de econome Willemien
Posthumus-van der Goot het initiatief tot de oprichting van het nog steeds bestaande Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging. Hierin bracht ze het
haar toevertrouwde archief van Aletta Jacobs onder. ¶
Toen de Duitsers Nederland bezetten, wist Rosa als geen
ander hoe groot het gevaar voor de Joden was. Ze had
niet alleen het toenemend antisemitisme in de eigen gelederen ervaren, maar ook de verhalen van veel vluchtelingen gehoord. Bovendien was ze op de hoogte van
de lotgevallen van haar familieleden in Duitsland. In
augustus 1941 werd ze door de Duitsers als politiek
verdachte gearresteerd en naar Ravensbrück gedeporteerd. Daar heeft ze tot maart 1942 gezeten, totdat
men haar naar Bernburg bracht, waar zij met koolmonoxide werd ‘geëuthanaseerd’. (Bron: Clara M. Meijers, Een
moderne vrouw van formaat. Leven en werk van Rosa Manus, Leiden 1946; W.H. Posthumus-van der Goot, Vrouwen vochten
voor de vrede, Arnhem 1961; Mineke Bosch in: BWSAN (P.J. Meer-

tens (red.) Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland) dl. 6, Amsterdam 1995; Myriam
Everard in: Els Kloek (red.) 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, Nijmegen 2013; Idem in: Historisch Nieuwsblad 24
(2015) 5, p. 50-57; Pauline Micheels in: Rena Fuks-Mansfeld (red.)
Joden in Nederland in de twintigste eeuw: een biografisch woordenboek, Utrecht 2007; SAA (Stedelijk Archief Amsterdam); hetutrechtsarchief. nl.; HCO (Historisch Centrum Overijssel, Zwolle)

Rosa Manus komt voor op de namenlijst die de Commissie voor het Joodse boek in het kader van de teruggave van boeken op 26.8.1949 publiceerde in het Nieuw
Israelietisch Weekblad.
Exlibris: Op een grijsblauwe ondergrond een oranje
vlak; daarop een grote letter ‘M’ met een roos. Op het
grijsblauwe vlak de belettering; waar de vlakken elkaar
raken wordt de suggestie van doornen gewekt; het geheel omkaderd door een oranje, een zwarte en een
grijsblauwe lijn; de zwarte is voorzien van doornen;
linksonder ‘vrouwenkiesrecht’, rechtsonder ‘duurzame
vrede’. De roos in combinatie met de ‘M’ verwijst naar
de naam van de titularis. De kleur oranje duidt op
haar Oranjegezindheid; in 1913 leidde Rosa de koningin
rond op de tentoonstelling over de vrouw en in 1936
werd zij Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Door:
Coen Bartels of Cato Berlage (hoewel de laatste gewoonlijk signeerde met ACB), gemaakt vóór 1942, lijncliché, 62·45 mm. ¶ Er bestaat van dit exlibris een variant met een slankere ‘M’, een lichtere roos, vier in
plaats van drie takjes en de tekst op de plaats waar op
het andere de naam staat. Aangetroffen in: Ida H. Har-

per, The Life and Work of Susan B. Anthony, Indianapolis
1898, met de opdracht ‘With the love and admiration
of her sincere friend & coworker, dec. 15 1914’; Charlotte
Perkins Gilman, Concerning children, 1921, met de opdracht: ‘To my good friend Rosa Manus. with grateful
remembrance of the author. Charlotte Perkins [Stetson]
Gilman, Boston 1902’; Aletta Jacobs, Herinneringen, Amsterdam 1924, met de opdracht: ‘Voor mijn lieve Rosa
voor al hare vriendelijke liefdesdiensten. Aletta H. Jacobs,
april 1924’; in meerdere rapporten en boeken betreffende de vrouwenemancipatie aanwezig in de bibliotheek
van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis. Afgebeeld in: Vrouwenstemmen, 100 jaar vrouwenbelangen,
75 jaar vrouwenkiesrecht, 1994 en op de site NS-Raubgut
in der Zentral- und Landesbibliothek Berliní/raubgut.
zlb.de. Opgenomen in het overzicht van de in Offenbach
door de Amerikanen aangelegde documentatie van
door de nazi’s geroofde boeken.
Anna Catharina (Cato) Berlage (1889-1976) was grafisch ontwerper, kunstnijveraar en boekillustrator. Ze
woonde en werkte in Amsterdam en was de dochter
van de architect H.P. Berlage. In 1913 verleende ze haar
medewerking aan de tentoonstelling ‘De Vrouw 18131913’. Voor de Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur
ontwierp zij de omslagen van een aantal uitgaven. Van
haar zijn geen andere exlibris bekend. ¶Coen Bartels
was kunstnijveraar en meubelontwerper in Haarlem.
Van hem is slechts één exlibris bekend. Het was bestemd voor de acteur Pierre Myin en berust in de collectie van Museum Meermanno, Den Haag.
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1740 exlibris, hun titularissen en kunstenaars
MARCUS, A[braham] E[manuel]
–
Emanuel (Bram),
Groningen 12.10.18994Abraham
Sociologische
kanttekeningen
bij de titularissen
Zwolle 10.3.1995. Arts.
5
Joodse vluchtelingen en de exlibriscultuur in hun vaderland
Ouders: Emanuel Abraham Marcus (Groningen
1870-1934)
en symboliek
Sarah Wijnberg
18626 Joodse
op(Hoogeveen
exlibris, een
iconografische verkenning
1946). Zussen en broer, geboren te Groningen:
7
Teksten, talen en tradities, een bijdrage van F.J. Hoogewoud
Mietje (1897), Sebilla Hendrika (1898) en Salomon
(1903).
8 Kunstenaarslexicon: 75 Joodse exlibris-kunstenaars nader toegelicht
Abraham trouwde in 1928 met Louise Juliana
9
Publicaties over het exlibris van Joden, een geannoteerde
(Loes) Leydesdorff (Meppel 1905-Zwolle 1993).
Zoons:
Ernst Abraham (1929-2010;
arts), Hans
internationale
bibliografie
Julius (1932-1988) en Alexander Emanuel (1935;
10
Appendix
zie hierna).
‘Tijdens a
zijnAfkortingen
medicijnenstudie
werkte Bram alswoordenlijst
gymnas& verklarende
tiekleraar. Na zijn afstuderen was hij enige tijd scheepsb Overzicht archieven en bibliotheken
arts, alvorens hij zich als huisarts te Zwolle vestigde.
Abraham
zijn vrouw
waren en
zeertijdschriften
humanistisch en
c en
Boeken,
kranten
kosmopolitisch ingesteld; ze hielden niet van hokjesd Bibliografie Joodse symboliek
geest: ze beschouwden alle mensen als wereldburgers,
die elkaar
Het exlibris
van Abraham
e moesten
Lijst vanhelpen.
212 Joodse
exlibris-kunstenaars
Emanuel werd ook gebruikt door zijn zoon Alexander
f Lijst van 388 niet-Joodse exlibris-kunstenaars
Emanuel, die dezelfde initialen als zijn vader had.’
– Alexander
Emanuel, Zwolle werkwijze
20.3.1935-15.1. 2009.
g Verantwoording
Huis- en bedrijfsarts.
h Dankbetuiging
Wat betreft ouders en broers, zie hierboven
Alexander
11
Indextrouwde 24.12.1960 te Assen met Hilda
Maria Anna (Timmy) Timmers (Assen 1934;
apotheker en huidtherapeut, ook grondlegger van
desbetreffende opleiding). Kinderen: Marjolein
Francisca (Rotterdam 1963), Katinka Louise (Zwolle
1966) en Sacha Heleen (Zwolle 1968).
Alexander was huis-, sport- en bedrijfsarts, dat laatste
onder meer voor de Scania-fabriek in Zwolle. Daarnaast
was hij oprichter van het Groene en Rode Kruis in
Zwolle en verleende hij zijn diensten aan het opbouwWilt u op de hoogte blijven?
werk. In zijn vrije tijd hield hij zich het liefst bezig met
Laat
ditHij
dan
weten
viaveelzijdige
de mail: info@uitgeverijdebuitenkant.nl
kunst
en ons
antiek.
bezat
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biblio-

Dan zullen wij u – zodra dit bekend is – van de verschijningsdatum
op de hoogte stellen.

