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D
e vormgeverWalterNikkels
(1940) is een beetje een
vreemde in deze tijd. Hij
noemtzichzelf zonderaarze-
lenpostmodernist,gebruikt

de plechtige titel typograaf (waar jonge
vormgevers van moeten hoesten) en
houdtniet vanpubliek, althans, niet van
de museummarketeers die vandaag de
daghunbest doenkunst aan zo veelmo-
gelijkmensen teverkopen.
Datneemtnietwegdathijuitstekende

boeken ontwerpt. Stevig ook, niet per se
tijdloos,maar tochgoedovereindgeble-
ven inde sterkwisselendemodesdie het
grafischwerkdeafgelopendecenniaheeft
beleefd.

Voor demeeste anachronismengeldt,
dat als jemaar lang genoeg volhoudt, je
vanzelfweerhipwordt.Zoverishet isniet
metWalterNikkels.Zijnopvattingenover
vormgeving zijn diep geworteld inde ja-
ren tachtig. Hij is opgevoed met Rudi
Fuchs, directeur van het Van Abbemu-
seum, later het Stedelijk Museum. Het
gros vanNikkels’werk is gerelateerd aan
kunst:catalogienkunstenaarsboekenvan

GüntherFörg, LotharBaumgartenenDo-
nald Judd.
HetboekAfgebeeld iseenzorgvuldigge-

maakt oeuvreoverzicht. Er is de tijd voor
genomen, dat ruik je op elke bladzijde.
Het iseenboekdatzichverzettegenhaas-
tigheid. ‘Typografie is een vak van stilte’,
schrijft Nikkels. Hij heeft het niet bijster
op ‘luidruchtige’ ontwerpers.
VoorNikkelsiselkboekeennieuwavon-

tuur, de gedachte dat je een tentoonstel-
lingscatalogusmaaktvanuiteenvaststra-
mien,zoalsWimCrouweldeedbijhetSte-
delijk Museum, staat ver van hem.
Crouwel vertegenwoordigt het moder-
nisme, het steile en protestante in de
vormgeving.Het postmodernismedaar-
entegen is het -isme vande twijfel enhet
zoeken. Dat spreekt hemaan. Typografie
is altijdmaatwerk. ‘Ein buch ist ein in die
Ebeneentfalteter Raum.’
AangenaamaanNikkels’werkisdepre-

cies gewogen verhouding vanwit versus
zwart: typografie in zijnmeest essentiële
vorm.Beeldcreërenuithetwitvanhetpa-
pier, versus het zwart van de letter, een
punt of de lijn. Een serie omslagen voor

wetenschapsboeken, van eind jaren ze-
ventig, staat nog fier overheid – ondanks
akelige titels als Intuïtieve verzamelingen-
leer en Interdisciplinaire benadering inwe-
tenschapsbeoefening.
Op zijn best isNikkelsmet boeken van

kunstenaars die hij bewondert. Lothar
BaumgartenenRémyZaugg,uitgavendie
werdengeselecteerddoor de jury vande
BestVerzorgdeBoeken.Nikkels,schrijftde
jury, ‘wil eenartistieke ervaringmogelijk
maken inendoorhetboekzelf’.
DeteksteninAfgebeeld, vanRudiFuchs,

Nikkels enanderen, zijn eenextra verras-
sing. Er verschijnt geregeldplaatjeswerk
ophetgebiedvantypografie,maarindeze
uitgavewordt ookgetracht inwoord iets
zinnigs te bewerenover deontwikkeling
vangrafischevormgeving. ‘Overtypogra-
fie wordt eigenlijk nauwelijks meer ge-
sproken, laatstaanzinniggeschreven.Het
gaataltijdovercomputers,apparaten,het
gereedschap. De techniek als verdovend
middel.’

ZegtNikkels.Hetiseenverzuchtingvan
eenmandiehet lastig vindt dat deze tijd
geen geduldmeer heeft. Hij heeft zeker
een punt, al kun je objectief gesproken
niet zeggendat deNederlandse vormge-
ver van vandaagmaarwat aanrommelt.
Net zomin alsNikkels doet: ‘Mijnboeken
zijnzoomdathetniet anderskan.’

In hetStedelijkMuseum isop22 sep-
tember een openbaar gesprek met
Nikkels, aanvang 15.30 uur.
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Deze tijd heeft geen
geduldmeer, vindt
de ‘postmoderne
typograaf’Walter
Nikkels.Maar voor
het zorgvuldige
overzicht van zijn
werk is duidelijk de
tijd genomen. En
verrassend: ook
de begeleidende
teksten zijn van
hoog gehalte.
DoorBobWitman

Rauwetoonvanwaarschuwing
overklimaat stemt totnadenken.

Heefthetzinominhetklimaatdebatde
nuance te blijven zoeken?De vraag be-
kruiptjebijhetlezenvanTienmiljardvan
deBritse computerwetenschapper Ste-
phenEmmott.Hij is verbondenaanMi-
crosoftResearchmaarschreef ditboekje
oppersoonlijke titel.

De wereld, is zijn eendimensionale
stelling,gaatnaardeverdommenisdoor
overbevolking (10- tot 28miljardmen-
senover een eeuw), grondstoffentekor-
ten,watergebrek en een totaal ontspo-
rendklimaat (2-7gradenopwarming).

De aarde, houdt Emmott de lezer in
korte statements voor, kan zoveelmen-
sendomwegniet aan, alle grenzen zijn
nu al overschreden en eigenlijkweten
wehelemaal nietwatwemoetendoen.
Git- en gitzwart is het scenario dat hij
schetstendatoppagina196eindigtmet
een ongewoon rechtstreekse vaststel-
ling: ‘Volgensmij zijnwijde lul.’

Nietpreciesindiebewoordingenmis-
schien,maar het is natuurlijk allemaal
allangvastgesteld.Al inde jarentachtig
en negentig waarschuwde het be-
faamdeWorldWatch instituut voor de
naderende catastrofe, zowel ophet ge-
biedvanvoedselalswateralsklimaat.Te-
genwoordighamerenmilieu-organisa-
ties opde eindigheid vandeplaneet en
haar draagvermogen, via de zogeheten
ecologischevoetafdruk.Demens, isdan
deboodschap, gebruikt al tweemaal zo
veel alsdeaardekandragenen leveren.

Wat Emmott demoeitewaardmaakt
is zijn rauwe toon. Die maakt dat zijn

boekje, deweerslag van een spraakma-
kende reeks Britse lezingen, gemakke-
lijk is weg te zetten als alarmistisch
doemdenken.Klimaatpornovandeerg-
ste soort, vondenklimaatsceptici. Con-
traproductief, vondenwereldredders.

Tegelijkroeptdatdevraagopwaarom
er,met alle signalenop rood, zo verbijs-
terendweinig gebeurt omhet tij te ke-
ren. Stel, is Emmotts retorisch listige
voorbeeld,we stellen vast dat er eenko-
meet op de aarde afraast die op 3 juli
2073inslaat.Doenwedanniks?Nee,dan
zettenwe alles op alles, trekkenweten-
schappers uit hun holen, denken over
vluchtscenario’senandereoplossingen.
Zonietmet de groeiendewereldbevol-
king,dieongegeneerddoorconsumeert
en -stookt totdewalhet schipkeert.

Klimaatverdragenwordenmoeizaam
geslotenenvervolgensnietuitgevoerd.
Alternatieve technologie komtniet van
degrondof schietbijvoorbaattekort.De
bezitters van de laatste voorraden
grond- enbrandstoffenpeinzen er niet
over ombij stijgendemarktprijzen een
fortuin inde grond te laten zitten. Ster-
ker: Ruslandkannietwachten tot Sibe-
rië en de poolzee ontdooien. Iedereen
graait, constateert Emmottbitter.

Extreem,zeker.Enbepaaldongewoon
is,datEmmott infeitedemoedopgeeft.
Misschien moeten we een geweer ko-
pen, is zijn suggestie, en afwachten tot
weelkaar te lijf beginnentegaan.

Ongepasteninfeiteonacceptabel,na-
tuurlijk. Wel iets om in onze leunstoel
eens serieus over na te denken.Wat als
het echt te laatblijkt?
Martijn van Calmthout
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Recensies

Gedegen studie toont de gruwel-
praktijken vanMao en zijn kliek.

Niemandmochtachterblijven. Iedere
Chineesmoestbijdragenaandeover-
winningopdeAmerikanen.Arbeiders,
onderwijzers,hoogleraren:wieeensa-
larishad,moest 20, 30procent inleve-
ren.Boerenmoestenhunbijdrage leve-
ren ingraan. Eenpaarkilodeman leek
partijleiderMaoZedonghaalbaar.

Delokalepartijkaderswistenwathen
te doen stond. De beloften stroomden
binnen. In het zuidwesten, de graan-
schuurvanChina,gooidedeambitieuze
DengXiaopingereenschepjebovenop.
Zijn provincies zouden 4 kilo per per-
soon leveren! Spoedig redende vracht-
wagens af en aan. Gewapendemilities
kwamendegift vanhetvolkophalen.

Mao’s opdracht was voor de meeste
boeren onmogelijk op te brengen. Dat
betekende honger, en geen zaaigoed
voor volgend jaar. Boeren verstopten
hungraan.Maarzewerdenafgeranseld
engemarteldtotzehetafgaven.Diewin-
terheersteinChinaongekendehongers-
nood. De stedelingen bleven redelijk
gespaard,maarboerenatengras, onge-
dierte,boombastenmodder.Ondertus-
sen woedde de oorlog in Korea voort.
Mao deed opnieuw een oproep. Deng
lietwetendathijnogveelmeerkonleve-
ren.Miljoenenkwamendiewinter om.
HetjaardaaropwerdDengbenoemdtot
vicepremieren lidvanhetPolitbureau.

Dejaren1949-1957,vandecommunis-
tische machtsovername tot de Grote
Sprong Voorwaarts, worden vaak be-
schouwdals eenweldadig intermezzo,
waarin de Chinese communisten hun
krachtenwijddenaandewederopbouw,

tot Mao op het idee kwam de Chinese
landbouw te collectiviseren enmet de
opbrengst het land tot staalproducent
nummeréén temaken.

InDe tragiek van de bevrijdingmaakt
FrankDikötter daar kortemettenmee.
Hij laat ziendatde communistenvanaf
demachtsovernamesteedsdeconfron-
tatie zochtenmet echte en (vooral) ver-
meende vijanden van het regime. De
aanpakwastelkens:groepenwerdentot
doelwit uitgeroepen,waarna de bevol-
king tegenhenwerdopgestookt.

Vervolgenskonhet lokalepartijkader
zijn ganggaan. Peking formuleerde de
doelstellingen:zoveelgraan,arrestaties,
executies. Partijfunctionarissen die er
metdepetnaargooiden,kondeneenin-
spectieverwachten;wiehetdoelvoorbij
streefde, werd openlijk geprezen. Zo
werdende ambtenaren vanhet vorige
regime, straathandelaren, intellectue-
len, rijke boeren, industriëlen, winke-
liers tot ‘vijanden’ verklaard.

Toen Mao in 1957 de Grote Sprong
Voorwaartsafkondigde(hetonderwerp
vanDikötterseerdereboekMao’smassa-
moord),wist iedereenwaterzougaange-
beuren. Na vele miljoenen zouden er
nogeensmiljoenendedoodvinden.

Hetisgeenvrolijkelectuur.DankzijDi-
kötters duik in de regionale archieven
makenweuitgebreidkennismetdegru-
welpraktijkenvanMaoenzijnkliek.Kri-
tischecollega’sverwijtenDikötterdathij
vooral uit is op effect, en de schuld te
eenzijdigbijMao legt. Erwarenduizen-
den daders – klein en groot, belust op
geld, macht of een carrière in Peking.
DuizendenDengsdiehetuitgemergelde
plattelandsnelachterzichwildenlaten.
Marcel Hulspas
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Voor Nikkels is elk boek een avontuur. De gedachte dat je een tentoonstel-
lingscatalogusmaakt vanuit een vast stramien staat ver van hem.


