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VORMGEVING OEUVREOVERZICHT WALTER NIKKELS
NON-FICTIE • OVERBEVOLKING
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STEPHEN EMMOTT
TIEN MILJARD – KAN DE AARDE DE MENSHEID
AAN?
Uit het Engels vertaald door Roos van de Wardt.
atlas Contact; 208 pagina’s; € 12,50.
Rauwe toon van waarschuwing
over klimaat stemt tot nadenken.
Heeft het zin om in het klimaatdebat de
nuance te blijven zoeken? De vraag bekruipt je bij het lezen van Tien miljard van
de Britse computerwetenschapper Stephen Emmott. Hij is verbonden aan Microsoft Research maar schreef dit boekje
op persoonlijke titel.
De wereld, is zijn eendimensionale
stelling, gaat naar de verdommenis door
overbevolking (10- tot 28 miljard mensen over een eeuw), grondstoffentekorten, watergebrek en een totaal ontsporend klimaat (2-7 graden opwarming).
De aarde, houdt Emmott de lezer in
korte statements voor, kan zoveel mensen domweg niet aan, alle grenzen zijn
nu al overschreden en eigenlijk weten
we helemaal niet wat we moeten doen.
Git- en gitzwart is het scenario dat hij
schetst en dat op pagina 196 eindigt met
een ongewoon rechtstreekse vaststelling: ‘Volgens mij zijn wij de lul.’
Niet precies in die bewoordingen misschien, maar het is natuurlijk allemaal
allang vastgesteld. Al in de jaren tachtig
en negentig waarschuwde het befaamde WorldWatch instituut voor de
naderende catastrofe, zowel op het gebied van voedsel als water als klimaat. Tegenwoordig hameren milieu-organisaties op de eindigheid van de planeet en
haar draagvermogen, via de zogeheten
ecologische voetafdruk. De mens, is dan
de boodschap, gebruikt al tweemaal zo
veel als de aarde kan dragen en leveren.
Wat Emmott de moeite waard maakt
is zijn rauwe toon. Die maakt dat zijn

Deze tijd heeft geen
geduld meer, 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.
Door Bob Witman

NON-FICTIE • MaO’S CONTINUE TERREUR
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FRANK DIKÖTTER
DE TRAGIEK VAN DE BEVRIJDING – DE GESCHIEDENIS VAN DE CHINESE REVOLUTIE 1945-1957
Uit het Engels vertaald door Ronald Kuil en Margreet
de Boer. Het Spectrum; 496 pagina’s; € 30,-.
Voor Nikkels is elk boek een avontuur. De gedachte dat je een tentoonstellingscatalogus maakt vanuit een vast stramien staat ver van hem.

VORMGEVING
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WALTER NIKKELS
DEPICTED ABGEBILDET AFGEBEELD
Vormgeving: Wigger Bierma.
Valiz; 528 pagina’s; € 45,-.
e vormgever Walter Nikkels
(1940) is een beetje een
vreemde in deze tijd. Hij
noemt zichzelf zonder aarzelen postmodernist, gebruikt
de plechtige titel typograaf (waar jonge
vormgevers van moeten hoesten) en
houdt niet van publiek, althans, niet van
de museummarketeers die vandaag de
dag hun best doen kunst aan zo veel mogelijk mensen te verkopen.
Dat neemt niet weg dat hij uitstekende
boeken ontwerpt. Stevig ook, niet per se
tijdloos, maar toch goed overeind gebleven in de sterk wisselende modes die het
grafisch werk de afgelopen decennia heeft
beleefd.
Voor de meeste anachronismen geldt,
dat als je maar lang genoeg volhoudt, je
vanzelf weer hip wordt. Zo ver is het is niet
met Walter Nikkels. Zijn opvattingen over
vormgeving zijn diep geworteld in de jaren tachtig. Hij is opgevoed met Rudi
Fuchs, directeur van het Van Abbemuseum, later het Stedelijk Museum. Het
gros van Nikkels’ werk is gerelateerd aan
kunst: catalogi en kunstenaarsboeken van
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boekje, de weerslag van een spraakmakende reeks Britse lezingen, gemakkelijk is weg te zetten als alarmistisch
doemdenken. Klimaatporno van de ergste soort, vonden klimaatsceptici. Contraproductief, vonden wereldredders.
Tegelijk roept dat de vraag op waarom
er, met alle signalen op rood, zo verbijsterend weinig gebeurt om het tij te keren. Stel, is Emmotts retorisch listige
voorbeeld, we stellen vast dat er een komeet op de aarde afraast die op 3 juli
2073 inslaat. Doen we dan niks? Nee, dan
zetten we alles op alles, trekken wetenschappers uit hun holen, denken over
vluchtscenario’s en andere oplossingen.
Zo niet met de groeiende wereldbevolking, die ongegeneerd doorconsumeert
en -stookt tot de wal het schip keert.
Klimaatverdragen worden moeizaam
gesloten en vervolgens niet uitgevoerd.
Alternatieve technologie komt niet van
de grond of schiet bij voorbaat tekort. De
bezitters van de laatste voorraden
grond- en brandstoffen peinzen er niet
over om bij stijgende marktprijzen een
fortuin in de grond te laten zitten. Sterker: Rusland kan niet wachten tot Siberië en de poolzee ontdooien. Iedereen
graait, constateert Emmott bitter.
Extreem, zeker. En bepaald ongewoon
is, dat Emmott in feite de moed opgeeft.
Misschien moeten we een geweer kopen, is zijn suggestie, en afwachten tot
we elkaar te lijf beginnen te gaan.
Ongepast en in feite onacceptabel, natuurlijk. Wel iets om in onze leunstoel
eens serieus over na te denken. Wat als
het echt te laat blijkt?
Martijn van Calmthout

Günther Förg, Lothar Baumgarten en Donald Judd.
Het boek Afgebeeld is een zorgvuldig gemaakt oeuvreoverzicht. Er is de tijd voor
genomen, dat ruik je op elke bladzijde.
Het is een boek dat zich verzet tegen haastigheid. ‘Typografie is een vak van stilte’,
schrijft Nikkels. Hij heeft het niet bijster
op ‘luidruchtige’ ontwerpers.
Voor Nikkels is elk boek een nieuw avontuur, de gedachte dat je een tentoonstellingscatalogus maakt vanuit een vast stramien, zoals Wim Crouwel deed bij het Stedelijk Museum, staat ver van hem.
Crouwel vertegenwoordigt het modernisme, het steile en protestante in de
vormgeving. Het postmodernisme daarentegen is het -isme van de twijfel en het
zoeken. Dat spreekt hem aan. Typografie
is altijd maatwerk. ‘Ein buch ist ein in die
Ebene entfalteter Raum.’
Aangenaam aan Nikkels’ werk is de precies gewogen verhouding van wit versus
zwart: typografie in zijn meest essentiële
vorm. Beeld creëren uit het wit van het papier, versus het zwart van de letter, een
punt of de lijn. Een serie omslagen voor

wetenschapsboeken, van eind jaren zeventig, staat nog fier overheid – ondanks
akelige titels als Intuïtieve verzamelingenleer en Interdisciplinaire benadering in wetenschapsbeoefening.
Op zijn best is Nikkels met boeken van
kunstenaars die hij bewondert. Lothar
Baumgarten en Rémy Zaugg, uitgaven die
werden geselecteerd door de jury van de
Best Verzorgde Boeken. Nikkels, schrijft de
jury, ‘wil een artistieke ervaring mogelijk
maken in en door het boek zelf’.
De teksten in Afgebeeld, van Rudi Fuchs,
Nikkels en anderen, zijn een extra verrassing. Er verschijnt geregeld plaatjeswerk
op het gebied van typografie, maar in deze
uitgave wordt ook getracht in woord iets
zinnigs te beweren over de ontwikkeling
van grafische vormgeving. ‘Over typografie wordt eigenlijk nauwelijks meer gesproken, laat staan zinnig geschreven. Het
gaat altijd over computers, apparaten, het
gereedschap. De techniek als verdovend
middel.’
Zegt Nikkels. Het is een verzuchting van
een man die het lastig vindt dat deze tijd
geen geduld meer heeft. Hij heeft zeker
een punt, al kun je objectief gesproken
niet zeggen dat de Nederlandse vormgever van vandaag maar wat aanrommelt.
Net zomin als Nikkels doet: ‘Mijn boeken
zijn zo omdat het niet anders kan.’

In het Stedelijk Museum is op 22 september een openbaar gesprek met
Nikkels, aanvang 15.30 uur.

Gedegen studie toont de gruwelpraktijken van Mao en zijn kliek.
Niemand mocht achterblijven. Iedere
Chinees moest bijdragen aan de overwinning op de Amerikanen. Arbeiders,
onderwijzers, hoogleraren: wie een salaris had, moest 20, 30 procent inleveren. Boeren moesten hun bijdrage leveren in graan. Een paar kilo de man leek
partijleider Mao Zedong haalbaar.
De lokale partijkaders wisten wat hen
te doen stond. De beloften stroomden
binnen. In het zuidwesten, de graanschuur van China, gooide de ambitieuze
Deng Xiaoping er een schepje bovenop.
Zijn provincies zouden 4 kilo per persoon leveren! Spoedig reden de vrachtwagens af en aan. Gewapende milities
kwamen de gift van het volk ophalen.
Mao’s opdracht was voor de meeste
boeren onmogelijk op te brengen. Dat
betekende honger, en geen zaaigoed
voor volgend jaar. Boeren verstopten
hun graan. Maar ze werden afgeranseld
en gemarteld tot ze het afgaven. Die winter heerste in China ongekende hongersnood. De stedelingen bleven redelijk
gespaard, maar boeren aten gras, ongedierte, boombast en modder. Ondertussen woedde de oorlog in Korea voort.
Mao deed opnieuw een oproep. Deng
liet weten dat hij nog veel meer kon leveren. Miljoenen kwamen die winter om.
Het jaar daarop werd Deng benoemd tot
vicepremier en lid van het Politbureau.
De jaren 1949-1957, van de communistische machtsovername tot de Grote
Sprong Voorwaarts, worden vaak beschouwd als een weldadig intermezzo,
waarin de Chinese communisten hun
krachten wijdden aan de wederopbouw,

tot Mao op het idee kwam de Chinese
landbouw te collectiviseren en met de
opbrengst het land tot staalproducent
nummer één te maken.
In De tragiek van de bevrijding maakt
Frank Dikötter daar korte metten mee.
Hij laat zien dat de communisten vanaf
de machtsovername steeds de confrontatie zochten met echte en (vooral) vermeende vijanden van het regime. De
aanpak was telkens: groepen werden tot
doelwit uitgeroepen, waarna de bevolking tegen hen werd opgestookt.
Vervolgens kon het lokale partijkader
zijn gang gaan. Peking formuleerde de
doelstellingen: zoveel graan, arrestaties,
executies. Partijfunctionarissen die er
met de pet naar gooiden, konden een inspectie verwachten; wie het doel voorbij
streefde, werd openlijk geprezen. Zo
werden de ambtenaren van het vorige
regime, straathandelaren, intellectuelen, rijke boeren, industriëlen, winkeliers tot ‘vijanden’ verklaard.
Toen Mao in 1957 de Grote Sprong
Voorwaarts afkondigde (het onderwerp
van Dikötters eerdere boek Mao’s massamoord), wist iedereen wat er zou gaan gebeuren. Na vele miljoenen zouden er
nog eens miljoenen de dood vinden.
Het is geen vrolijke lectuur. Dankzij Dikötters duik in de regionale archieven
maken we uitgebreid kennis met de gruwelpraktijken van Mao en zijn kliek. Kritische collega’s verwijten Dikötter dat hij
vooral uit is op effect, en de schuld te
eenzijdig bij Mao legt. Er waren duizenden daders – klein en groot, belust op
geld, macht of een carrière in Peking.
Duizenden Dengs die het uitgemergelde
platteland snel achter zich wilden laten.
Marcel Hulspas

