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Vooraf

In 1992 verscheen het boek ‘Leven in letters, over Jan Vermeulen’, samengesteld door Hans van Straten, uitgegeven door de
Gelderse Culturele Raad te Arnhem. Daarin ontbreekt naar mijn
gevoel een hoofdstuk. Namelijk de herinneringen van een leerling.
Daarom heb ik het verhaal van mijn eigen ervaringen met
Jan geschreven. Het is uiteraard een zeer persoonlijk verhaal,
zonder veel belang voor een ander die de betrokkenen en de
omstandigheden niet heeft gekend. Ik heb het dan ook uitsluitend geschreven voor mijn eigen satisfactie. En om een paar bekenden een genoegen te doen.
Lente 1992

Vierendertig jaar na zijn dood doen nog steeds enkele fabels
rond de typografische carrière van Jan Vermeulen de ronde. Deze stroken niet met mijn herinneringen en dit noopt mij die ruimer te delen.
Herfst 2019

5

Hans van Straten schreef me op 4 april 1992:
Weet je wel dat je een heel goeie novelle hebt geschreven!
Of novelle – het heeft ook wat van een filmscript. Ik weet niet
of je al eerder iets hebt geschreven, maar je moet zeker doorgaan. Van de letters naar de letteren. Precies de omgekeerde
richting als bij Jan.
(…)
Ik dank je zeer dat je mij je manuscript hebt laten lezen. Eigenlijk hadden die twee teksten, die van jou en die van mij, in één
boekje moeten verschijnen, dat was mooi geweest.
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N

a de zomer van het jaar 1963 kregen we een nieuw gebouw
en een nieuwe leraar voor het vak ‘grafisch ontwerpen’.
Het oude gebouw, dat uiterlijk veel weg had gehad van een
kleuterschool uit de crisisjaren en bekend stond als de Arnhemse
kunstnijverheidsschool, was ingeruild voor een Rietveldse, eigentijdse glazen kaasstolp met veel ruw – in kinderkleuren geschilderd – beton, Onderlangs de Rijn. De oude leraar die het afgelopen jaar moedig zijn lessen nog vanuit een rolstoel had gegeven, was gedurende de zomervakantie verder doeltreffend gesloopt door de multiple sclerose. Zijn opvolger stapte kwiek, in
een als gegoten zittend grijs costume met donkere koltrui, het
fonkelnieuwe lokaal binnen. Hij was een kleine, tengere man
met een hoog gehouden kin en een strakke rug, dat waren mogelijk aanwensels om opmerkingen over zijn frele postuur in de
kiem te smoren.
‘Mijn naam is Ver–Meu–Len.’
Hij legde een gelijkelijke nadruk op de drie lettergrepen,
waarbij hij zijn mond onder de bruine walrussnor overdreven
tuitte bij de middelste, als ware hij serieus bevreesd verkeerd
verstaan te worden. Zijn bruin lederen aktenkoffer kleurde geraffineerd bij zijn glanzend gepoetste gaatjesschoenen. En zijn
helderblauwe kinderogen hield hij vreemd wijd opengesperd in
een fijnbesneden jongensgezichtje met talloze lachrimpels, vragend en onderzoekend tegelijk.
De man maakte een onverhoedse en overweldigende indruk
op mij, zo iemand kende ik in het geheel niet. Het overgrote
deel van zowel de academieleraren als de leerlingen was in gedrag en uiterlijk eerder zijn tegendeel: wat morsig, zelfs slonzig. Iedereen was weliswaar, naar de mode van die tijd, compleet gekleed: met jasje en stropdas. Maar dan met onzorgvul7
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dig geknoopte dassen, liefst gebreide of vervaardigd van een onduidelijk soort leder, en de jasjes hadden alle hun snit verkregen
door uitpuilende balen shag, sigaretten, pijpen, potloden, opschrijfboekjes, agenda’s en zakdoeken. Zoals bleek droeg deze
Vermeulen dezelfde reut met zich mee, maar daarvoor diende –
heel sluw – het bruinleren koffertje. Naast zijn hoogst verzorgde uiterlijk, dat toch geenszins een verwijfde indruk gaf, imponeerden zijn woorden en zijn manier van spreken mij, vanaf dat
eerste moment.
Hij sprak zeer zorgvuldig, soms – mogelijk als hij al pratend
zijn gedachten ordendende – articulerend op de wijze als die
waarop hij zich had voorgesteld. Hij sprak veel tijdens de lessen, vooral veel over zichzelf en zulks zonder enige schroom,
alsof het hem geen moer uitmaakte zich bloot te geven, op een
converserende toon van jongens-onder-elkaar. Hij was onderdirecteur van Uitgeverij Meulenhoff geweest en nog steeds de boezemvriend van Jan Wolkers, die tevens zijn zwager was geweest
en die een groot schrijver ging worden; hij was talloze malen bekroond geworden als boekverzorger, op het boekenbal placht
hij te vechten en hij was drie maal gehuwd. Zijn anecdotes en
verhalen buitelden door de les, afgewisseld door aanstekelijke
dijenkletsende lachbuien, waarbij hij soms de act opvoerde gillend van de lach van zijn stoel te tuimelen. Hierbij zorgde hij er
wel voor eerst zijn colbertje over een stoel gehangen te hebben
en in zijn koltruitje te tuimelen.
Sommigen hielden hem voor een ijdele branie, ik echter
hing aan zijn lippen en niets van wat hij aan kunsten vertoonde
was me te dol. Het ging me wat ver om als negentienjarige tweedeklasser te vragen zijn tas te mogen dragen. Veel scheelde het
niet.
Tot mijn genoegen bemerkte ik dat hij ook in mij geïnteresseerd leek te zijn. Dat kwam misschien in de eerste plaats om8
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dat mijn ongebruikelijke voornaam dezelfde was – zoals veel later bleek – als die van zijn jongste zoon, die naar zijn geneuvelde vriend was genoemd. In de tweede plaats door ons beider geboorteteken Stier. Met een week verschil scheelden wij precies
eenentwintig jaar in leeftijd.
Over astrolgie kon hij bij vlagen eindeloos zeuren, waarbij
hij het boek van Vestdijk over dit onderwerp zelfs gedeeltelijk
voorlas. Met nadruk wees hij ons er op hoe belangrijk het was je
partner horoscopisch uit te wichelen en dat zijn Anna precies de
juiste Kreeft voor hem was. Verder was hij niet gek op Vestdijk:
‘Die heeft maar één goed boek geschreven: Ina Damman.’ Zo
was de literatuur ongemerkt in de lessen vormgeving binnengeslopen. In het volgende jaar zou hij het juist verschenen Op weg
naar het einde, in afwisselende eerbied en geschater, vrijwel integraal, voorlezen.
Zijn manier van lesgeven werd niet gehinderd door enige
kennis van zaken op dat terrein. Zo wispelturig als hij ons op allerlei onnut gebied inlichtte, zo chaotisch informeerde hij ons
omtrent ons toekomstige vak. Hij introduceerde spoedig een
nieuwe letterproef die de proef van Lettergieterij Amsterdam –
voorheen Tetterode – ging vervangen. Die mochten wij gedeeltelijk natekenen met potlood, en – na correctie – invullen met
plakkaatverf. In zijn verdere opdrachten toonde hij zich ook niet
erg creatief. De kreet ‘Natura Artis Magistra’ moesten wij – na
verhalen over de dierentuin, Amsterdam in het algemeen en De
Kring in het bijzonder – op een vel papier van 50 x 65 cm tekenen, een affiche maken voor de komende Olympische spelen
van Tokio en een boekomslag ontwerpen met de titel ‘Schachnovelle’.
De kern van zijn lesgeven bestond eigenlijk uit het af en toe
bespreken van de fouten in de gemaakte werkstukken. Over deze gang van zaken zal hij bij zijn collega’s advies hebben ingewonnen, zoals bij de kettingrokende Balke, die wekelijks een
9
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monoloog dienaangaande van wel twee à drie uur op ons losliet.
De methode van leren door vallen en opstaan was zeer in zwang
in die tijd. Dat vallen en opstaan geschiedde dan door de leerlingen die thuis in eindeloze variatie hun opdrachten uitvoerden,
terwijl de docenten zich staande hielden door de gespreksstof
die ze er uit putten. Mijn creativiteit was gering.
Mijn talent beperkte zich tot een haast fotografische exactheid
in het tekenen van van alles en nog wat, daarnaast bezat ik ook
enig analytisch vermogen tot het doorschouwen van hoe iets in
elkaar stak. Misschien waren het twee aspecten van slechts één
simpel talent.
Directeur Harry Verburg had het jaar daarvoor mijn tekeningen bekeken en mij toegelaten tot de afdeling ‘reclame’ – reclametekenen en illustratie. Mijn tekeningen waren dus wel goed,
maar als het ware niet artistiek genoeg om een ‘vrije’ opleiding
te mogen genieten. Het wettelijk vereiste toelatingsexamen
werd door Verburg een farce: iedereen die hem beviel slaagde.
Met deze vreemde man, die eenvoudig weg autoritair bepaalde
wie de academie mocht bezoeken en wie niet, kon ik het heel
goed vinden.
Mijn klas bestond aanvankelijk uit dertien dwarsliggers, de
veertiende was al voor het eerste schooljaar, tijdens de vakantie,
in een dorsmachine gereden en aan repen gesneden. Van de
strekking der lessen begrepen we niet veel, maar allengs werd
ons duidelijk dat alles volgens de laatste moderne begrippen
‘vertaald’ moest worden in balletjes en strepen. Naturalistisch
tekenen of -schilderen werd van hogerhand algemeen genegeerd of belachelijk gemaakt, al werd er nog wel naar echt levend menselijk model en kleumende beesten in de winterse dierentuin getekend. Zulke – naar wij allengs begrepen volstrekt
achterhaalde – lessen werden door oudere docenten verzorgd
die niet recht voor hun mening leken te durven uitkomen, want
10
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De tweede klas ‘Reclame’, de eerste die Jan Vermeulen onder zijn hoede kreeg
aan de ABKK te Arnhem in 1963-64. V.l.n.r. (staand) Jaap Buys, Bernhard ‘Willem’
Holtrop, Fiel van der Veen, Alex Jaspers (guitig) Denny Jacobs, Arno van Dijk,
(onder) Jaap van Eijk, Auke Jager, Julius de Goede. Mankeren: Wouter van Leeuwen
en Diet van Beek. Foto: Donald Jansen.

ook in hun lessen was het gewenst de blote lijven van mens en
dier in vlakken – de eeuwige balletjes en strepen – ‘op te lossen’.
De best gelukte producten werden door de docenten geconfisceerd en opgeborgen in een archief. Tot mijn genoegen vernam
ik vijftien jaar nadat ik de academie had verlaten – van de kinderen Kresse –, dat soms nog mijn tekeningen in de les werden
11
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vertoond. Het was dus niet allemaal vergeefs geweest.
Abstract was dus mode in die dagen, doel en middel tegelijk.
Uiteindelijk werden deze diepe gedachten geconcretiseerd in de
persoon van Peter Struycken. Hij was een jongeman, nauwelijks
ouder dan wij waren, bezat de betonnen gestalte en ook de kledij van een Maffia-capo en had – naar het mij toen al voorkwam
– even beeldende gedachten. Hij kwam in ons derde schooljaar,
in het kielzog van een nieuwe meute leraren uit Den Haag –
waarvandaan directeur Harry Verburg afkomstig was – en wij
bemerkten de ademloze bewondering van de gehele academie,
die zich als de geur van heiligheid door het steriele gebouw verspreidde.
Van de weeromstuit irriteerden wij ons docentencorps danig
door dingen te gaan maken waarvan we wisten dat ze niet in
hun streepje-balletje-straatje pasten. Het hele serieuze kunstonderwijs maakten wij op allerlei manier graag belachelijk, overal
maakten we grappen van. Uiteindelijk zijn de blijvers van onze
klas zonder uitzondering naturalistisch illustrator geworden, of
schrijver, of beide. Slechts een enkele heeft een carrière als grafisch vormgever gekozen, en dat nog na een tweede opleiding
aan de filmacademie.
In de lessen bij Jan Vermeulen kwam onze dwarsliggerij echter niet veel voor. Hij paarde een grote autorititeit aan een
enorm gevoel voor humor en relativeringsvermogen. Daardoor
werden zijn beweringen over onze prestaties draaglijk en soms
de moeite van het overdenken waard. Sommigen geraakten echter – door zijn soms verwarrende mengeling van ernst en luim –
in onzekerheid omtrent de strekking van zijn beweringen. Ik
had echter geen moeite hem te doorgronden, achter zijn uitbundig geschater en zijn malle fratsen meende ik een vertrouwde treurigheid te horen. Zijn hele manier van doen leek me
slechts tot doel te hebben de zinloosheid van het bestaan, door
het uit zijn proporties te trekken, te vergroten en te vermenig12

Gedachtig aan Jan V.

vuldigen, zin en inhoud te geven. Als het ware het leven te bezweren door het permanent belachelijk te maken. De verschrikkelijkste dingen kon hij vertellen met een vrolijke lach, die de
meesten daardoor het idee gaf dat hij het zo erg niet bedoelde.
Een vergissing, denk ik. Ik hoorde wel degelijk een verdachte
holte in zijn lachen, die mij ontroerde en mij een gevoel van
zielsverbondenheid gaf.
Ik wilde mij ook zo’n glanzend pantser verwerven als dat
waarmee Jan Vermeulen zich had gewapend.
In zijn eerste jaar op de academie werd Jan Vermeulen 42. Dezelfde leeftijd die mijn vader had bereikt toen hij overleed. Ik
ontkwam niet aan het maken van vergelijkingen. Mijn vader zou
ook zo’n sprankelende persoonlijkheid zijn geweest als hij er
nog was geweest. Verder ging de vergelijking eigenlijk niet.
Maar toch.
Mijn moeder wilde mij niet in Arnhem laten wonen. Dat was
niet zo raar, want beurzen en studiefinancieringen waren lastig
te bemachtigen in die tijd en daarnaast wist ze maar half wat
zo’n kunstinrichting inhield, en vertrouwen deed ze het in het
geheel niet. Trouwens, de meeste leerlingen kwamen met het
openbaar vervoer. Aanvankelijk moest ik om acht uur de sneltrein Utrecht-Arnhem halen en, toen de zaterdag als lesdag was
afgeschaft, om half acht. Ik bofte nog, anderen kwamen van
verder of hadden ingewikkelder overstapverbindingen.
Om half negen sloot concierge Huisman de deuren, daarna
ging hij in zijn hokje ernaast, waar hij tevens papier en staafjes
houtskool verkocht, zitten wachten op de laatkomers. Die werden naar de directeur verwezen die hun verklaringen en excuses
aanhoorde. Tijdens de lessen kwam Huisman, ’s morgens en ’s
middags, de absenten noteren. Dan was enige tijd zijn handel in
tekenbehoeften gesloten. Behalve het eigen lokaal was de rest
van het gebouw verboden terrein, om naar de wc te gaan of om
13
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een vel papier te kopen was de toestemming van de docent vereist. Harry hield persoonlijk toezicht op naleving van deze regel
met een, naar het leek, permanente patrouille op sluipvoeten.
Het scheen dat ook docenten door hem snibbig naar hun lokaal
werden verwezen als ze geen goede verklaring voor hun aanwezigheid elders konden geven.
Een les besloeg een halve dag. Sommige leraren lieten je
werken aan een opdracht en gingen een boekje zitten lezen of
naar de boten in de rivier staan staren. Aan het eind van de les
werd de productie besproken. Anderen lieten je nauwelijks in
de les werken, zij besteedden de gehele ochtend of middag aan
het bespreken van het werk dat thuis was vervaardigd en aan het
slot van hun gebabbel verstrekten zij een nieuwe opdracht. De
didactische inzichten van de laatste soort maakte het noodzakelijk dat de meeste leerlingen – na thuiskomst en haastig avondeten – tot middernacht moesten werken. Om half zeven weer op
om de trein te halen. Dit was een uitgekiende manier van natuurlijke selectie, want meer dan de helft van de leerlingen verloor in de loop der jaren zijn belangstelling voor de kunst en verdween, werd gewoon rij-instructeur, makelaar of artsenbezoeker. Over bleef het puik: de fanatici, de idioten en de hele of halve geflipten.
In de lunchpauze waren de meeste leerlingen bijeen in de
kantine waar Huisman nu een andere neering dreef, een in koffie en koek. We bleven eigenlijk het liefst daar, want linksaf
naar de stad was te ver lopen om gezellig te zijn. Rechtuit over
de snelweg was alleen de Rijn die we de hele dag al voorbij zagen komen, rechtsaf was gras waarop je niet mocht zitten en
achter ons kon je de heuvel op, naar het Gemeentemuseum klimmen. Daar werden we met regelmaat in groepsverband heengevoerd om kunst te beschouwen, dus daaraan hoefden we onze
lunchtijd niet te besteden.
We bespraken de zin van het leven in het algemeen en die
14
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van de kunst in het bijzonder en toen we daarover uitgepraat
waren, gingen we bridgen en schaken. Dat was aanmerkelijk
boeiender. Het eerste was mij te veel een kansspel, zodat ik me
allengs beperkte tot schaken, meestal met Arno van Dijk, die later onder andere columnist van universiteitsbladen werd. In de
kantine op een echt bord, in de les schaakten we met zakschaakspellen. De naar buiten kijkende leraren zagen het niet
en de sprekende leraren bemerkten het meestal ook niet. Jan
Vermeulen wel, hij schaakte mee en leerde ons het Leidsepleingambiet, dat ik inmiddels weer vergeten ben en ook niet meer
weet te reconstrueren. Ons dagelijkse schaken vergrootte mijn
vaardigheid in het spel en het werkte aanstekelijk, tussen de
middag verschenen steeds meer schaakborden naast de broodtrommeltjes, en competities werden geformeerd.
Of het kwam omdat ik ongeslagen academiekampioen werd,
weet ik niet meer, maar op een gegeven moment begon ik bij
Jan Vermeulen thuis te komen. Om te schaken. Zijn vrouw Anna kende ik voordien alleen uit de verte, als ze hem met de Mini
naar school bracht, of ophaalde. Zij leek me een soort vrouw zoals je die zou wensen, iets wat haar echtgenoot dan ook regelmatig beaamde, mooi van het soort van mannequin of fotomodel op een damesbladomslag, en even spraakzaam. Als een met
smaak gekozen meubelstuk was ze op een onopvallende manier
aanwezig en als ze bewoog, was ze met koffie en drank in de
weer. Hun flat aan het Oremusplein was niet groot en Arie – van
Aristoteles, aldus Jan –, de rijst-met-krenten-hond, zijn mand
vulde een geducht stuk van de zitkamer. Een driedimensionaal
schilderij, een collage van doosjes en balletjes, bleek van Jan
Wolkers te zijn. Diens te boekgestelde jeugdherinneringen in
Serpentina’s pettycoat vond ik aanmerkelijk interessanter.
Bij het schaken dronk Jan graag jenever of brandewijn en een
pilsje er tussendoor. Ik dronk dapper met hem mee, hoewel ik
alcohol in het geheel niet gewoon was. Koffie, thee of niks, dat
was ik gewend ’s avonds.
15
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In mijn laatse academiejaren kwam ik vaak bij hem thuis,
vooral toen ik eenmaal in Arnhem op kamers was gaan wonen.
We schaakten dus ook regelmatig. Nooit heb ik van hem gewonnen, of het kwam door de drank, weet ik niet, het kan ook
wezen, dat het besef dat ik als kind nooit van mijn vader had
kunnen winnen me parten speelde.
Academieleerlingen verdienden noodzakelijkerwijs wat bij als
schoonmaker, colporteur of muzikant in een band. Wij ook. In
navolging van onze klasgenoot Bernhard ‘Willem’ Holtrop – de
latere satirische striptekenaar met internationale faam –, die al
een aardige praktijk als cartoonist had opgebouwd voordat hij
op de academie kwam, gingen wij cartoons tekenen die we met
wisselend succes aan dag- en weekbladen sleten. Dat leverde
geen vorstelijke honoraria op, maar het was een mooie bijver-

Een uit mijn serie foto’s van het Academie-elftal
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dienste die we liggend op de sofa konden bijeen scharrelen.
Jan Vermeulen vond mijn flauwe grapjes aardig genoeg om
ze als bladvulling in Litterair Paspoort te zetten. Voor iedere redactievergadering zorgde ik dat ik een nieuw stapeltje plaatjes
bij Jan van Geelen – zijn mederedacteur – thuis had bezorgd,
die toen vrijwel mijn buurman in Utrecht was. Enkele malen
heb ik ook op Vermeulens verzoek een kritiek voor het blad geschreven, uiteraard over buitenlandse plaatjesboeken.
Ook op een andere manier verdienden we bij, althans ik. Dat
zal gekomen zijn door het goede hart dat Harry Verburg mij
toedroeg. Het kan ook Jan Vermeulens invloed in de directie geweest zijn – ik heb geen idee hoe het precies zat –, maar enkele
keren kreeg ik een betaalde opdracht die op voor mij onverklaarbare wijze op de academie terecht gekomen was en die
Harry naar mij doorspeelde. Zo heb ik een paar tentoonstellingen vormgegeven in mijn derde en vierde jaar, waarvan een tezamen met klasgenoot Fiel van der Veen en tot nog meerdere afgunst van de andere kunstbroeders.
Die afgunst kwam aan de ene kant door mijn vaardigheid om
voor allerlei beeldende problemen snel en adequaat een oplossing te vinden (daarom werd mij soms wel ‘Jan-met-de-goudenhandjes’ toegevoegd), aan de andere kant misschien meer om
mijn gemeenzame omgang met de directie. Harry placht op zijn
geluidloze schoenen tijdens zijn regelmatige rondgang door
zijn bedrijf plotsklaps in de lessen op te duiken. Meestal besteedde hij dan enige aandacht aan mijn werk of mompelde mij
iets vriendelijks toe. En mijn bezoeken aan Jan Vermeulen waren genoegzaam bekend, daarvan maakten wij beiden geen geheim. Soms noemde hij mij in de klas ‘m’n jongen’, maar gelukkig op een toon waarvan je niet zeker was of het liefkozend
of badinerend bedoeld was. Toen Harry mij had voorgedragen
als ‘meest getalenteerde leerling van Nederland’ voor een reisbeurs van de VRI (Vereniging van Reclame- en Industrieelont17
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werpers) naar een ontwerperswereldcongres, en ik ook nog
werd uitverkozen en dus echt naar Joegoslavië ging, was het velen wel duidelijk wie de academieprijs zou gaan krijgen.
Enerzijds als grap – en om hem uit zijn tent te lokken – anderzijds gemakshalve werkten wij soms Jan Vermeulens opdrachten uit in de geest van zijn eigen werk. Een flauwe grap maakte
Denny Jacobs die literaire aspiraties had – en in zijn bezetenheid weleens gemeend had Jan Wolkers in zijn Landrover door
Arnhem te zien rijden – en een ontwerp voor een boekomslag
de titel Verloren herfst had gegeven. De titel van een dichtbundel
van Jan Vermeulen in een vorig leven.
Voorbeelden van Jans werk had ik genoeg, boeken met zijn
omslagen bezat ik al lang voordat ik hem kende en bij mijn regelmatige bezoeken aan het Oremusplein kreeg ik ook vaak iets
van hem mee. Hij ruimde graag op, gedreven door een voor mij
onbegrijpelijke veranderzucht. Bij zo’n herinrichting van zijn
flat heeft hij mij eens een halve inboedel cadeau gedaan. Althans die van mijn huurkamer. De boekenkast, door hemzelf in
elkaar geschroefd, doet nog steeds (gedeeltelijk) dienst, net als
de twee antieke spiegeltjes. De rieten stoel is pas onlangs bezweken en de door hem verzorgde boeken, ook de dummy’s,
heb ik nog alle. Bij zo’n opruiming liet hij mij de krantenfoto
zien waarvan hij zei: ‘Die vrouw zag ik op die foto in de krant en
ik ben met haar getrouwd. Maar het was even snel weer over.’
Dat was de voorgangster van Anna.
Het was natuurlijk niet alleen uit gemakzucht en grappenmakerij dat ik hem navolgde, ook grote waardering voor zijn
kunnen deden mij Jan Vermeulens werk navolgen. Ik weet niet
of hij gevleid was door zo’n uiting van bewondering of dat hij
mijn producten in hun merite goedkeurde. Zeker was dat hij
mij soms zijn eigen opdrachten liet uitvoeren, als hij ze niet als
klassenopgave liet uitwerken. Zo moesten we een kleine bundel
18
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met gedichten van Willem Hussem vormgeven, een goede
vriend van Harry Verburg. Het bundeltje zou als geschenk van
de academie ter gelegenheid van nieuwjaar, 1965 denk ik, aan
vrienden en relaties verzonden worden. Van mijn klas had niemand veel trek in de opdracht, maar ik maakte een lay out die
door Jan zonder commentaar goed werd bevonden. Het werkje
zou in Alkmaar bij een relatie van hem worden gedrukt en om

Jan Vermeulen gaf vaak les met een zonnebril op. Hier met Fiel
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dat in goede banen te leiden moest ik mee daarheen.
In Utrecht haalde hij mij op van huis, in de groene Saab. Anna mocht ook mee, en voorin zitten. De drukker werd bezocht
waar gepraat werd over papier en bindwijze en er werd geluncht
in een gelegenheid tegenover de drukkerij. Buiten-de-deur-eten
was ik niet gewoon en het kwam me voor als een grotere traktatie dan het bezoek aan de vakman. Vroeg in de middag waren
we in Alkmaar klaar en gingen op weg naar Amsterdam, waar
bleek dat Jan een afspraak had met zijn kleermaker. Dat was
voor mij een nog grotere belevenis dan de lunch. Van kleermakers had ik wel gehoord, op de academie bestond een speciale
afdeling voor deze types en als kind had ik mijn moeders naaister wel eens aan het werk gezien. Maar hier bleek een volwassen man zich te laten aankleden – prachtig op maat, naar het lijf
gesneden – door een andere meneer. Dit was pas allure.
Toen gezwind naar het centrum, het begon al donker te worden, naar Hotel Polen om erwtensoep te eten met jenever erbij.
Zorgelijk bezag ik het aantal borrels dat Jan voor en tijdens de
soep gebruikte, we moesten nog terug naar Arnhem en hij
moest immers de auto daarheen sturen. Aan zijn rijden was het
drankgebruik niet te bespeuren, Anna vroeg alleen tussen
Maarsbergen en Veenendaal, op heel neutrale toon, waarom we
eigenlijk 140 reden.
Kort daarop kocht ik bij C&A een driedelig tweed-visgraadkostuum waarvan ik het idee had dat het min of meer de klasse
moest hebben van de pakken van Jan. Daarin bezocht ik de academie. In mijn bijzijn heeft niemand erom gelachen. Jaren later
bracht ik dit voorval ter sprake en Jan bekende me tot mijn verrassing dat hij juist mij in die tijd bewonderde om mijn uitdossing. Ik ging toen graag gekleed in een werkmanspak van hoge
kwaliteit manchester, onverslijtbaar en van een ongeëvenaarde
bruine kleur. Zulke kledij was voorbehouden aan de werkende
stand en uitsluitend verkrijgbaar in gespecialiseerde winkels die
20
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voor weinig geld ook verpleegstersuniformen en koksuitrustingen verkochten. Het pak was, kompleet met vest, door mij samengesteld uit diverse aankopen, waarvan de eerste de broek
was. Deze was de eerste in Nederland verkrijgbare broek met gerende pijpen geweest, zoals die in de begin jaren ’60 alleen in
Amsterdam in een dumpwinkel in de Warmoesstraat te koop
waren. Een jaar later liepen de Beatles er ook in, en daarna iedereen. Jan had ook wel zo een pak gehad willen hebben, zei hij
me.
Tijdens mijn eerste jaren aan de Arnhemse kunstacademie werden de jaarlijkse feesten georganiseerd door geroutineerde ouderejaars. Maar in het derde jaar bleek dat niemand iets in die
richting wilde ondernemen, zodat ik mij uiteindelijk geroepen
voelde tot actie over te gaan. Een zaaltje huren – de Sonsbeekboerderij of het Veerhuis in Huissen –, een bandje organiseren –
dat was evenmin moeilijk, want Herman Brood had een blauwe
maandag in een lagere klas gezeten en met hem behielden we
een goede verstandhouding –, de affiches maken en kaarten
verkopen, tevoren een verslag van een geslaagde avond schrijven om die in de ochtendeditie van de Arnhemse Courant gepubliceerd te krijgen.
Het was niet zozeer al het gedoe dat ik nastreefde, maar de
daarvoor noodzakelijke vrijheid van handelen. Door de directie
gesanctioneerd kon ik, in gezelschap van enkele zelf gekozen
klasgenoten en medeorganisatoren, mijn lessen op elk gewenst
tijdstip onderbreken ‘omdat ergens iets gedaan moest worden,
dat beslist geen uitstel kon lijden’.
Om mogelijk een soortgelijke reden, om de slopende tredmolen van de dagelijkse gang van zaken te doorbreken, organiseerde Jan Vermeulen ook van alles en nog wat. Zoals voetbalwedstrijden tussen een academie-elftal en leerlingen van de
plaatselijke banketbakkersvakschool of zoiets. Wij ontwierpen
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speciale hemdjes en drukten ze op de screenmachine in de academiedrukkerij. Jan, uiteraard als keeper in het doel, maakte
zijn merkwaardige bokkesprongen en ik de foto’s. Een daarvan
– Jan in zijn rare hemd, van achteren gezien – lag jaren later in
een vitrine op een culturele tentoonstelling in ’t Hoogt te Utrecht
onder het bijschrift ‘De dichter Jan Vermeulen heeft de poëzie
de rug toegekeerd’.
Ook jazz-concerten van wereldberoemde Amerikanen wist
hij in de kantine van het academiegebouw te realiseren. Wij
werden wederom met grote graagte bij de voorbereiding betrokken: eindeloos bouwen aan het podium en de inrichting. Het
scheelde weer een dag geleuter.
Helemaal in de trend van te moeten tekenen als een geestelijk
gehandicepte of een peuter, waarmee onze ontluikende talenten
werden gefnuikt, paste de mode van onze docenten ‘naïeven’
verzamelen. De Amerikaanse ‘Grandma Moses’ die met haar
schilderijtjes wereldfaam had bereikt was net overleden. Jan
Vermeulen deed dapper mee en vroeg ons om te zien naar dergelijke kunstwerken. Gedachtig mijns meesters wens verruimde ik mijn interessegebied op mijn wekelijkse speurtochten
over de Utrechtse rommelmarkt.
En ik had waaratje geluk. Op een zaterdagmorgen kon ik
hem telefonisch melden dat ik een fraai exemplaar had ontdekt,
maar dat de koopman er maar liefst ƒ 40 voor wilde hebben, destijds een buitengewoon hoog bedrag voor markthandel. Jan
vroeg mij het werkje te beschrijven en ik vertelde dat het een paneeltje betrof van ongeveer 45 x 35 cm dat een landhuis of kasteel voorstelde, met bosschages en een grasveld dat gestoffeerd
was met een haas en menselijke figuren, misschien ook een rijtuig. Het schilderijtje was gevat in een vergulde lijst en naar
mijn indruk dateerde het uit, ten laatste, het midden van de 19e
eeuw. Jan verzocht mij het ding te kopen en hij bleek enkele da22
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gen later zeer in zijn sas ermee. De lijst mocht ik behouden als
beloning voor mijn bemiddeling. Ingelijste kunst was in zijn
kringen niet en vogue begreep ik. Het werkje heeft er dan ook
verder naar mijn gevoel wat kaal bijgehangen. De laatste keer
dat ik het zag was op de gang van de verdieping van zijn latere
huis aan de Waal. Het fraaie lijstje heb ik zelf hangen met een
iets minder naief landschap.
Eenmaal in Arnhem op kamers wonende, bleek mij de gewonnen reistijd te veel: ik wist met mijn tijd geen raad. Vrindjes opzoeken kon niet dagelijks, want de meeste nog overgebleven
klasgenoten bleven heen en weer reizen. Kroeglopen was een
mij onbekende bezigheid en achter de meisjes aanzitten leverde
weinig vrolijks op. Dus wandelde ik regelmatig richting Oremusplein, waar ik altijd onaangekondigd welkom was om een
avond te kletsen, te schaken of alleen maar Arie uit te laten.
Van mijn eigen verdiende cartoongeld had ik mij een Morris
Minor aangeschaft, waarmee ik een van de eerste gemotoriseerde academieleerlingen was. Dat verschafte mij de eer om Jan
Vermeulen enkele dagen te mogen vervoeren toen zijn Saab
ziek was. Eerst lieten we samen Arie uit en dan de berg af, zoef
het dalletje door, omhoog naar de Apeldoornseweg, en weer
naar beneden de stad in. Jan vroeg hoeveel ik rookte, ik antwoordde een stuk of tien per dag. Dat stelde hem gerust: ‘Matig
roken en drinken is goed hoor. Dat houdt elkaar in evenwicht,
mijn jongen, want roken werkt vaatvernauwend en drinken
vaatverwijdend.’ Hij wist heel veel van dingen die goed zijn voor
een mens.
Ik vroeg hem waarom hij Harry had nageaapt in de aanschaf
van een Saab. Deze had zijn rode auto eerder dan Jan zijn groene. Hij vloekte, het was verdomme net anderom: hij had, toen
de Mini het had begeven, een groene Saab besteld. Dat had Harry gehoord die meteen een rode ging kopen, die twee maanden
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eerder leverbaar bleek. Blijkbaar ging niet alles voor de wind in
de kringen waartoe ik was voorbestemd.
Op een dag fluisterde zich een gerucht rond: ‘Vermeulen neukt
Marieke’. Dat was een klap voor me. Ik kon me nauwelijks voorstellen dat Jan, die nooit afliet omtrent zijn lieflijke Anna haar
schoonheid en kwaliteiten te roemen, zich zou inlaten met het
meisje dat ik van deze beschuldiging verdacht. Ik kende haar
oppervlakkig, ze had een indrukwekkend figuur, dat wel, waardoor ze ook mijn belangstelling had gewekt. Ze was toeschietelijk genoeg, maar haar gelaat deed me denken aan dat van sommige rundachtigen die we in de dierentuin graag tekenden, omdat ze zo braaf onbeweeglijk bleven staan. Of ze over enig
spraakvermogen beschikte, kan ik me niet herinneren. Dat Jan
zijn lage lusten op haar botvierde kon ik mij enerzijds levendig
voorstellen, anderzijds keurde ik zoiets ten zeerste af. Het verhaal bracht geen verandering in mijn adoratie voor de meester
en ik vergat de kwaadsprekerij.
Jan Vermeulens grafisch werk had zich beperkt, door zijn leraarschap en zijn bezigheden als adjunctdirecteur van de academie, zoals hij ons herhaaldelijk liet weten. Maar de boeken van
Jan Wolkers behielden zijn grote liefde en aandacht.
Hikkend van de lach liet hij ons op een goede dag de laatste
herdruk van Wolkers’ Kort Arnerikaans zien, dat getooid was met
een – naar zijn zeggen – echt ‘Amerikaans’ omslag, dat om de uitgever te pesten. Het betrof een plaatje met een rode achtergrond
en gele letters erop. Ik begreep dat het de bedoeling was geweest
iets te maken in de geest van de gelikte, fotografisch en anatomisch juiste omslagen, waarmee ook in Nederland de Mickey
Spillane-boeken waren uitgegeven, maar op die leek het Wolkersomslag maar slecht. Het was een tekening van Pim van Boxtel,
een bekende Amsterdamse kinderboekenillustrator, die best
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goed met de tekenpen overweg kon, maar weinig sjoege had van
lekker schilderen. De grap vond ik wel aardig, maar de uitwerking tamelijk sjofel.
Vriend en klasgenoot Fiel van der Veen experimenteerde in
die dagen tijdens de fotografieles met afdrukken in een bewegend bad met ontwikkelaar. Dat geschud veroorzaakte zonderlinge vertekeningen in de afdruk. Jan liet hem een foto van een
tekst die hij uit plakletters had gezet, op die manier afdrukken
en zo maakte Fiel het omslag van Gesponnen Suiker van Jan Wolkers, dat als zodanig decennia lang is herdrukt. Desgevraagd,
omdat ik niet geheel zeker was van de gang van zaken, liet Fiel
mij weten: ‘Dat omslag Gesponnen suikerâ heb ik gemaakt door
het fotopapier opbollend getordeerd onder de belichter vast te
zetten met plakbandjes en te belichten met de gefotografeerde
typografie.’
Ik geloof niet dat Fiels naam in het boek vermeld is geworden. Veel later ontdekte ik in een autobiografisch fotoboek van
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de bekende schrijver – waarvan ik me de titel niet meer kan herinneren – een afbeelding van een brief van Jan Vermeulen aan
Wolkers waarin hij zijn omslagontwerp presenteerde en op omstandige manier uiteenzette hoe hij – worstelend met de materie – in zijn donkere kamertje de vervormde letters van Gesponnen Suiker eigenhandig had gecreëerd… Bij mijn weten en waarneming heeft de flat aan het Oremusplein nooit een donkere kamer bezeten. En nooit heeft Jan Vermeulen zijn vingers in ontwikkelaar gestoken, daar zou ik vergif op durven innemen.
Met Fiel samen maakte ik de omslagen voor de drie delen
van Jacques den Haans serie kunsthistorieboeken Onderweg die
eveneens bij Meulenhoff verschenen. Mogelijk ook de typografie, dat ben ik vergeten. De losse stofomslagen heb ik van Jan
gekregen en ze bevinden zich in mijn archief, de banden hield
hij zelf, zijn opruimwoede was tamelijk selectief. De betaling
voor dit soort werk bestond uit het uit eten gaan als ik weer eens
bij hem op bezoek was en Anna geen zin had om te koken.
In het vierde jaar verveelde ik mij dus stierlijk nu ik op een
huurkamer zat. In eerste instantie in de arbeidersbuurt Klarendal aan de Rozendaalsestraat twee hoog onder het dak, in een
hokje ter grootte van een ruime doodskist, ik bedoel qua inrichting en sfeer.
In een gelijksoortige ruimte die van de mijne was afgescheiden door een kartonnen wand, weende ’s nachts een jonge
vrouw. Zij reed overdags op een patatbus langs nieuwbouwprojecten. De reden van haar verdriet, bleek mij veel later, haar beginnende zwangerschap van onbekende oorsprong te zijn. Aan
de andere zijde van de overloop in een ruimere kamer bivakeerden twee militaire verpleegsters. Zij giechelden veel, wat hun
misschien behoedde voor onverhoedse zwangerschappen. De
wc bevond zich een etage lager, op de woonverdieping van het
bejaarde echtpaar dat ons de zolderverdieping onderverhuurde.
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De drie delen van Onderweg, ‘vormgeving Jan Vermeulen’
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Door deze omstandigheden zag ik er niet tegenop om mijn urine te lozen in de plastic emmer waarin ik geacht werd het afvalwater van de waskom-met-lampetkan te deponeren.
Op een avond had ik mij te veel laten leiden door Jans voorbeeld van bier met jenever doorspoelen en omgekeerd. Ik kwam
tamelijk beroerd mijn kamer binnen en toen ik ging liggen bemerkte ik dat mijn maaginhoud zich een weg terug begon te
zoeken. Daar ik mij voor deze toestand schaamde en ik mijn
hospita geen verkeerde indruk van mijn gewoonten wilde geven, had ik het benul juist níet in de genoemde emmer te kotsen, maar dat heel gewiekst in de dakgoot vlak onder mijn raam
te doen. De regen zou de troep in een oogwenk, althans naar ik
verwachtte gedurende de nacht, in het riool doen spoelen. Na
het opstaan deed ik weer monter genoeg, maar mijn hospita onderwees mij op bitse wijze het voordeel van in een emmer te
braken. Zij had in de vroege ochtend de oranje pannenkoek van
de stoep moeten boenen. De hemelwaterafvoer eindigde tien
centimeter boven het trottoir vlak naast de voordeur, ontdekte ik
even later. En het geluid dat ik voor het vallen van regen had versleten was misschien het geween van mijn buurvrouw geweest.
Spoedig daarna woonde ik in de Van Pallandtstraat op aanmerkelijk betere stand, en – door het Sonsbeekpark – op wandelafstand van het Oremusplein. Daar, begreep ik wel, kon ik
niet iedere avond aankomen, dus goede raad was duur. Uiteindelijk besloot ik mijn avonden nuttig te maken en ik vroeg Harry Verburg om op de avondschool de lessen tekenen aan de modeafdeling te mogen volgen. Elly Lamaker – de betreffende lerares –, die mij kende als een naakse guit en een vaardig tekenaar,
juichte mijn idee toe, niet vermoedend dat in de grond mijn belangstelling niet het modevak betrof, maar meer de jeudige dames die wel in mode waren geïnteresseerd.
Mijn verwachtingen bleken wat hoog gespannen te zijn geweest, de klassen waaraan ik mocht deelnemen bestonden vrij28
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wel uitsluitend uit een soort trutjes die me het meest deden denken aan de twee militaire verpleegsters. In arrenmoede wierp ik
me vol ijver op het modetekenen – ik mocht meteen in de eindexamenklasse meedoen –, wat me zo goed af ging dat Elly Lamaker mij wel wilde houden. Haar inspanningen om mij eindexamen in het vak modetekenen te laten doen in plaats van de
verplichte vrije grafische technieken – waaraan ik een bloedhekel
had vanwege de verschrikkelijk smerige poten die je daarbij
krijgt – werden jammer genoeg door Harry niet gehonoreerd.
Ergens in de jaren zeventig werd ik benaderd door een redacteur van het dagblad De Telegraaf die een rechtbanktekenaar
zocht, iemand die goed naturalistisch kon tekenen. Hij had
mijn naam van Elly Lamaker gekregen.
Toch hield ik aan de modetekenlessen iets over. Op een regenachtige avond kwam ik een meisje tegen dat ik wel eens in
een van de lagere avondmodeklassen had gezien. Ze bezat een
bevallig voorkomen en bleek Anne te heten, dat leek voldoende
op de naam van Jans echtgenote om mij in haar te interesseren.
Niet iedereen in mijn omgeving was verrukt van mijn keuze
en uiteindelijk geraakte ik erstig aan het twijfelen. Ik belde Jan
Vermeulen om nuttig advies.
‘Ach, jongen’, zei hij, ‘als je van haar houdt, is er toch niets
aan de hand.’ Dat vond ik het eerste verstandige woord dat ik
over de kwestie had gehoord en ik besloot de goede raad van anderen dan ook in de wind te slaan. Pas jaren later bleek dat ik
beter niet op Jans luchtig kompas had kunnen varen.
In het jaar van mijn eindexamen kwamen Jan en ik uiteraard te
spreken over mijn toekomstplannen. Deze bezat ik in het geheel niet, alleen wist ik dat het idee een werkkring te moeten
hebben mij niet vrolijk stemde. Vooral een baan op een reclamebureau trok me weinig. Ik had alleen een vaag vermoeden
dat succesvol freelance ontwerper of illustrator met een bloeien29
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de praktijk mij wel iets leek. In vraagstukken hoe een en ander
te realiseren had ik me nog helemaal niet verdiept. Misschien
verkeerde ik in de veronderstelling dat een baan net zo op je af
zou komen als een onafwendbaar eindexamen. In ieder geval
moest ik na dat examen eerst in militaire dienst.
Dat vond Jan maar een belachelijke zaak: ‘Zorg dat je daar zo
snel mogelijk uitkomt, dan beginnen we samen een ontwerpbureau.’
Zo zie je, een carrière komt toch vanzelf op je af.
Het eindexamenjaar bestond, zoals de naam al zegt, uit ongeveer een jaar lang examen doen. Dat wil zeggen: we kregen op
een gegeven moment een aantal opgaven en de datum waarop
ze moesten zijn uitgewerkt. Dan werden de werkstukken zo
voordelig mogelijk tentoongesteld en beoordeeld door een commissie van nationale kunstpausen, onder wie Benno Premsela.
Wanneer gedurende het jaar iemand, bijvoorbeeld door zenuwen overmand, tot niets kon komen, of gewoonweg een
zwakke broeder, die jaren over het hoofd was gezien of wel als
zodanig was herkend, maar – van wege de rijkssubsidie – was
gehouden en gekoesterd, werd hem door Harry dwingend geadviseerd zich terug te trekken. Zo iemand mocht dan, bij wijze
van troostprijs, eindexamen aan de avondschool doen. Met deze
gang van zaken slaagde ongeveer een even groot percentage
kandidaten voor het eindexamen als vijf jaar eerder voor het toelatingsexamen.
Ik slaagde ook, maar ik kreeg niet de academieprijs, die werd
uitgereikt aan Floris van den Broecke, een jongen die aanvankelijk beeldschoon kon schilderen, maar gedurende zijn opleiding
tot het inzicht was gekomen dat de wereld meer zat te wachten
op zijn uit vierkantjes en rondjes opgebouwde triplexen meubilair. Of hij daadwerkelijk als industrieel vorgever is doorgebroken weet ik niet, ik heb zijn naam nooit meer gehoord.
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In de periode tussen de zomervakantie en het tijdstip dat ik onder de wapenen moest komen, vond ik de Arnhemse illustrator
Piet Donkersloot bereid mij te onderwijzen in het schilderen
van illustraties. Hij genoot een internationale bekendheid met
zijn romantische prenten, veelal van dames met smachtende
ogen en dito monden. Dat soort van illustreren werd op de academie als minderwaardig en ‘commercieel’ beschouwd. Ik vond
het prachtig. Na een maand bijles van Donkersloot kon ik al aardig schilderen met plakkaatverf, een techniek die aan de academie totaal onbekend was.
In de herfst van 1967 was mijn diensttijd geëindigd in een
zogeheten groot- en onbeperkt verlof, vanwege het door deskundige medici vastgestelde feit dat ik voor militaire bezigheden de noodzakelijke karaktertrekken miste. Het toeval wilde
dat ik in de trein naar mijn ganizoensstad Kampen vriend Fiel
van der Veen ontmoette die naar dezelfde bestemming onderweg was. Na twaalf dagen deelden we weer dezelfde trein op
weg naar huis, met hetzelfde verlof.
Mijn carrière als ontwerper kon beginnen en ik toog naar de
Kluizeweg waar Jan en Anna een nieuwe, zeer ruime en luxueuze flat hadden betrokken, ingericht naar de modernste inzichten en smaak. Zijn zoon Julius, die een jaar of vijftien-zestien
was, woonde inmiddels ook bij hen. Ik begreep dat het daarvoor
niet goed met de jongen was gegaan en dat hij in goede banen
geleid moest worden.
Bij veel bier lachte Jan zich de krampen over de verhalen van
mijn diensttijd en we smeedden plannen hoe het verder moest.
Het bleek dat hij duidelijke ideeën had omtrent het opzetten van
een ontwerpbureau en hoe het ‘op te stoten in de vaart der ontwerpbureaux’ zoals hij dat geestig wist te formuleren. Een
treffende naam was het belangrijkste.
‘Een snorkerige naam, jongen, daar vallen ze op! Adviesbureau voor Visuele Kommunikatie, wat denk je daarvan? Kommuni31
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1967: eindexamen ABKK Arnhem, bijles Piet Dinkersloot, dienstplicht vervuld
in Kampen, directeur AVK tezamen met Jan Vermeulen.

katie dan met twee k’s, dan zijn we modern!’ Het leek me niks,
maar ik wilde zijn groeiend enthousiasme niet ruw verstoren,
noch wilde ik mijn lokkende loopbaan in de waagschaal stellen,
dus dat moest het maar worden. We behoefden ons alleen nog
te laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat moest
gemakshalve maar in Utrecht gebeuren, waarheen ik was teruggekeerd, dat lag ook mooi centraal. Ten slotte nog een gelikt
briefhoofd, dat ik maar moest ontwerpen, laten drukken en de
zaak stond op poten. Over de verdeling van het werk en die van
de onkosten en de inkomsten hebben we niet gesproken.
Een week later was het bureau gevestigd als ‘vennootschap
onder firma’ met ons, Jan Vermeulen en mij – de twee eigena32
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ren – als directeur. Van de Stichting Huisvesting Beeldende Kunstenaars kreeg ik met onmiddelijke ingang de beschikking over
een onderkomen hofjeswoning aan de Wittevrouwensingel 23,
waaraan het nodige opgeknapt moest worden. Voor een huur
van ƒ 28 per maand was ons bureau representatief gehuisvest.
Met dat alles, een er goed uitziende verloofde en een nieuw gespoten tweedehands Volvo-kattenrug kon ik de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien.
Over het werven van klanten hadden we ons niet al te sappel gemaakt. We stelden een representatief mapje van ons werk samen, boekomslagen en typografie van Jan – waartussen dus al
enkele van mijn hand – een paar ontwerpen van mij, enige
briefpapieren en ander drukwerk. Jan gaf mij een blauw boekje
mee, waarin de leden van de Vereniging ter Behartiging van de Belangen des Boekhandels met hun adressen vermeld stonden.
Ik reisde stad en land af na telefonische afspraken met de directies. De meeste uitgevers die ik benaderde waren welwillend
genoeg om mij te ontvangen. Of het de naam van Jan Vermeulen was, of het mapje met ons gezamenlijk werk, weet ik niet,
maar zonder problemen kregen wij opdrachten om boeken te
verzorgen voor uitgeverijen als Ambo, Bruna, De Fontijn, Sijthoff, Wereldvenster, Gottmer, Servire en Het Spectrum.
In die eerste wervende gesprekken gevoelde ik mij als een
tweedehands autohandelaar, een verkoper van illusie. Daar leerde ik dat een omslag van een gebonden boek een ‘stofomslag’
heette, een raadselachtig woord dat mij totaal onbekend was,
ondanks vijf jaar boekverzorgingsles. Onze eerste opdracht –
van Ambo – betrof het ontwerpen van de typografie en het omslag van een paperback. Zonder blikken of blozen verklaarde ik
directeur Herman Pijfers dat ons bureau zoiets prima klaar zou
maken, maar tegelijkertijd wist ik niet hoe een werktekening te
maken, laat staan een typografie. Ontwerpen in plakkaatverf en
33

Herinneringen

potlood dat wel, maar zulke triviale problemen als het persklaar
maken van kopij werden tijdens de opleiding aan de Arnhemse
kunstacademie niet behandeld en – naar ik begrepen meende te
hebben – had een echte ontwerper daarvoor zijn mensen.
Die mensen was ik. Jan maakte een voorbeeld van een zetinstructie en ik vulde hem in, na eigen zorgvuldige berekeningen
met letterproef en augustijnenlat. Tot mijn grenzeloze verbazing kwam mijn berekening van de omvang van het boek nog
uit ook: precies 192 pagina’s zoals de bedoeling van de uitgever
was geweest. Mijn angst dat het het dubbele zou blijken te zijn
was ongegrond, maar ik vermoedde dat dit een gelukkig toeval
betrof en dat het niet mijn deskundigheid was geweest. Jan
hoonde mijn uitgesproken angsten weg: een boek kwam altijd
uit op het gewenste aantal pagina’s, als je maar de juiste omvang van het manuscript wist. Twee of drie pagina’s op zijn
hoogst konden blanco blijven en zelfs daaraan was veel te verhelpen. Wat zuur merkte ik op dat ik in een maand tijd onder
deskundige leiding het vak beter had kunnen leren dan gedurende vijf jaren aan een kunstacademie.
Het vormgeven van boeken in het Adviesbureau voor Visuele
Kommunikatie beschouwde ik als werk van ons samen, en ik
signeerde dus mijn werk met alleen de naam van ons bureau.
Jan liet van het begin af aan de nieuwe klanten die ik aanbracht
aan mij over. Hij was hulpvaardig genoeg als ik niet direct een
technisch probleem wist op te lossen, maar ontwerpen deed hij
niet. Naar hij zei had hij genoeg vormgegeven en soms zei hij
zelfs dat hij totaal was uitgekeken op het vak. Dat geloofde ik
niet helemaal, want zijn beweringen dienaangaand waren divers. Ik meende in mijn naïviteit toen nog dat zijn wankelmoedigheid het gevolg was van de omstandigheden en niet andersom.
In de late jaren zestig had hij andere dingen dan ontwerpen
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Een opdracht van Uitgeverij Callenbach aan Jan Vermeulen liet hij mij maar
uitvoeren, althans het stofomslag.
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aan zijn hoofd, zoals de huiselijke problemen met zijn jongste
zoon, waarover hij overigens met mij niet veel sprak. Ook zijn
huisvesting gaf hem weinig rust. De nieuwe flat aan de Kluizeweg werd heel snel verruild voor een ruïneachtige boerderij in
een gehucht nabij Doetinchem in de bossen ten oosten van Arnhem, ver weg van de bewoonde wereld, die ik maar één keer kon
bezoeken, zo snel waren Jan en Anna daar alweer weg om een
koude winter te trotseren in een tijdelijk huisje in een bos. Daarna waren ze weer snel terug in Arnhem, in een flat in Presikhaaf
aan het moderne winkelcentrum, in de Schoutenstraat. Ik begreep heel goed dat zulke treurige omstandigheden niet gunstig
waren om ons adviesbureau op te stoten in de vaart der adviesbureaux. Jan had kennelijk ook weinig trek in saaie grafische
opdrachten en speelde die mij door, zoals briefformulieren voor
architectenbureaux.
De volgende zomer zat hij bij ons thuis met Kobus, een van
mijn jonge katten, onder zijn truitje. ‘Kijk, ik ben zwanger van
een poes.’ grapte hij. Hij wilde ook wel poezen bezitten, nu hij
eindelijk zijn droomhuis had gevonden. Door bemiddeling van
mijn vroegere klasgenoot Wouter van Leeuwen die uit dat dorp
geboortig was, was hij op het spoor gezet van de verkoop van de
pastorie van Slijk-Ewijk. Voor ƒ 60.000 kon hij het deftige herenhuis aan de Waal met koetshuis en verwilderde tuinen verwerven.
Ongeveer een jaar later kreeg hij van mij zijn Rufus en Flok,
een witte en een grijzestreep, de twee mooiste van de jongen van
onze eigen katten. Hij had ze vernoemd naar de stripfiguren,
die in zijn jeugd het Leidse Dagblad hadden bevolkt, zoals hij
vertelde. Jaren later vroeg ik hem bij een bezoek aan de pastorie
waar de witte en de grijzestreep waren. De witte bleek op de dijk
te zijn platgereden en de grijze was gewoon verdwenen. Ik was
nogal ontdaan van dat droef bericht, maar Jan deed heel laconiek, als een echt buitenmens, die een kattenkolonie van wisse36
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lende samenstelling even gewoon vindt als de opeenvolging der
seizoenen.
Het huwelijk van mij en mijn Anne heeft Jan niet gezegend met
zijn aanwezigheid en, naar ik meen, zelfs niet met een heilwens. Hij was druk met zijn huis en erf. Plantenzaaien en -kweken werden zijn grote hobby. Leven van eigen teelt, macrobiotisch en dynamisch, dat zou iedereen moeten doen. Pure gezondheid, mijn jongen! Op 1 november 1972 schreef hij me: ‘Je
zult zien dat je van zo’n ander leven heel “high” kunt worden –
en dat je er de helderheid van je jeugd door kunt terugkrijgen.’
Ontwerpen kwam niet meer te pas, dat was allemaal maar onzin.
Vroeg op een ochtend belde hij me op. ‘Wil je even een boekomslag ontwerpen? Het moet wel vanavond klaar en met werktekeningen afgeleverd zijn. Er hoeft alleen Turks fruit en Jan Wolkers
op. Je weet wel hoe ik werk, dat kun je ook best.’ Hoe het kwam
dat hij geen zin in deze opdracht had – of haar vergeten was –,
weet ik niet, in ieder geval maakte ik met groot enthousiasme
het omslag en bracht het met gezwinde spoed naar de schrijver
in de Zomerdijkstraat in Amsterdam. Jan had mij nadrukkelijk
op het hart gebonden Wolkers onkundig te laten van het feit dat
ik de ontwerper was.
Met zeer gemengde gevoelens hoorde ik dan ook de uitbundige lofzangen van de gevierde schrijver aan, die het ontwerp
bezag en het meteen uitkreet voor het grootste meesterwerk dat
Jan Vermeulen ooit voor zijn boeken had gemaakt. Nu was ik
zelf ook tamelijk tevreden over het resultaat van deze dag, maar
dat het onder de vlag van de meester ging, vond ik eigenlijk wat
genant. Aan de andere kant was het commentaar natuurlijk behoorlijk vleiend, omdat ik op zo’n vreemde manier bewezen
had in de sporen van Jan te kunnen treden.
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Enige tijd later kreeg ik van Jan, die het ontwerp eveneens rijkelijk loofde, de drukproef van het omslag en cash ervoor betaald. Het ontwerp had echter aanmerkelijk geleden door de
zuinigheid van de drukker die het niet had uitgevoerd met de
door mij gewenste fosforiserende pantone-inkten, maar zelf iets
gemengd had dat erop moest lijken.
Maar toen het boek enige maanden later in de winkel lag,
was mijn schrik nog veel groter: het had tot mijn stomme verbazing een totaal ander omslag gekregen.
Waarschijnlijk had Jan zijn vriend de gang van zaken toch
opgebiecht, die mijn ontwerp daardoor plotsklaps met geheel
andere ogen zal hebben bezien en een nieuw had geëist.
Zo zie je hoe de waarde van iets niet altijd bepaald wordt
door zijn kwaliteit, maar door de eraan gekoppelde emotie. Ik
was te gepikeerd om Jan direct om opheldering te vragen.
Jan Vermeulen kwam regelmatig bij ons langs in Utrecht. Af en
toe om ontwerpwerk te bespreken, maar vaker om even bij te
praten en een glas te drinken. Hij was dan op weg naar een redactievergadering van Litterair Paspoort of anderszins. Zo kwam
hij eens op een regenachtige herfstdag, vroeg in de avond of laat
in de middag – het was al behoorlijk duister – aanzetten in zijn
Saab. Hij hoefde niet mee te eten, maar iets drinken wilde hij
graag. Gaandeweg zijn betoog bleek hij zich meer en meer te
verstrikken in omslachtige uiteenzettingen die geen duidelijk
en steeds minder verband met elkaar bezaten. Ik begon door te
krijgen dat hij al in tamelijk beschonken toestand moest zijn
binnengekomen, al had hij dat op meesterlijke wijze weten te
verbergen.
In zijn gestaag verslechterende toestand kon hij onmogelijk
nog naar huis rijden en ik stelde voor hem onderdak te verschaffen, hoewel we daarvoor eigenlijk te klein behuisd waren. Daarvan wilde hij niet weten, maar hij besefte nog wel beter niet he39
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lemaal terug naar Slijk-Ewijk te kunnen rijden. Liever had hij
dat ik hem naar zijn vriend Hans van Straten bracht, waar hij
naar zijn zeggen altijd terecht kon.
De autosleutels wenste hij niet af te geven en hij kroop zelf
giechelend achter het stuur. Ongerust nam ik naast hem plaats,
op mijn hoede ten einde snel te kunnen ingrijpen als de nood
aan de man zou komen door een snelle greep naar stuur en/of
handrem. Met de neus tegen de voorruit, die bijna geen zicht
doorliet door de striemende regen, stuurde hij de auto trefzeker,
zij het stapvoets het drukke verkeer van de smalle binnenstadsstraten in. Zonder brokken bereikten we het beoogde adres
waar hij, nog voordat de verlangde jenever was ingeschonken,
in zijn stoel in slaap sukkelde.
De keren dat ik hem in het grote huis aan de Waal bezocht, was
Jan voornamelijk doende de tuin te reorganiseren en het huis te
verbeteren. Het was echter een dermate groot project dat mij bij
iedere volgende gelegenheid niet veel bleek van noemenswaardige vorderingen, al was een biljartkamer een niet onbelangrijke verbetering van het leefconfort. We biljarten graag samen,
wanneer ik bleef slapen hadden we daarvoor een lange avond.
Ik had veel avonden vrij, want mijn huwelijk was inmiddels
beëindigd. Jan schreef me: ‘Het is goed dat je een kater hebt om
je te troosten. Dat is beter dan dat iemand je moet troosten omdat je een kater hebt.’
Hoewel mijn Anne en ik niet meer samenwoonden was onze
verstandhouding nog redelijk en ik kwam nog regelmatig in
mijn oude woning om haar en ons kind te bezoeken. Bij zo’n
gelegenheid vertelde ze me dat Jan Vermeulen op een avond
voor de deur had gestaan met een paar flessen wijn onder de
arm. Die hadden ze onder een gezellige kout samen soldaat gemaakt, waarna Jan verklaarde het wederom onverantwoord te
vinden nog naar huis te rijden en het beter te vinden dat hij
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bleef overnachten. Aangezien een logeerkamer in het huis mankeerde, vond hij dat hij gerust bij Anne in bed kon, die niet bevreesd hoefde te wezen, aangezien hij gebleken was onvruchtbaar te zijn. Aldus geschiedde. Ik vroeg mij trouwhartig af of het
bezoek niet per ongeluk had plaatsgevonden, of Jan niet de bedoeling had gehad bij míj langs te komen…
Begin jaren zeventig was een oud contact hersteld. Regelmatig
zag ik weer een van de andere academieleerlingen uit het groepje waarmee ik iedere dag, tien jaar eerder, dagelijks met de trein
naar Arnhem had gereden. Na enige jaren op- en neerreizen,
was Marieke in Arnhem op kamers gaan wonen. Een jaar eerder
dan ik had zij haar eindexamen gedaan, waarna zij meteen was
getrouwd en naar Antwerpen vertrokken, daar had zij snel een
kind gekregen. Nu was ze terug met haar gezin en woonde in
Den Dolder, waar ze aan de zwakzinnigen in de alom befaamde
inrichting ‘creatieve therapie’ gaf.
‘Jan Vermeulen is laatst ook weer eens langs geweest’, vertelde ze op een dag. Dat begreep ik niet helemaal, zij had toch op
de afdeling Monumentale Vormgeving gezeten waar Jan geen
les had gegeven. Hoe kende ze hem dan, behalve van gezicht?
Ze lachte. Weet je wat een academiemaagd was? Alles wat harder kon lopen dan Jan Vermeulen.
Eerst om in alle rust te kunnen werken en en later om zich
voor te bereiden op haar examen was ze vaak ’s avonds op
school. Jan had haar eens aangesproken toen ze naar huis wilde
gaan, hij was er niet gerust op dat ze zo’n eind – naar Velp –
door het donker moest fietsen. Hij wilde haar wel even wegbrengen. Daarna had hij dat vaker gedaan en haar op een dag
uitgenodigd met hem mee naar huis te gaan. Dat vond ze een
hele eer, bij de onderdirecteur thuis komen. Ze mocht ook wel
blijven slapen, want Anna lag toevallig, wegens een oogoperatie, in het ziekenhuis. Marieke hoefde niet bang te zijn: hij kon
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toch geen kinderen maken. Waar had ik dit ook weer eerder gehoord?
Met dit verhaal bleek mij dus toch het oude gerucht dat ik
maar half had geloofd op waarheid te berusten, alleen betrof het
een andere Marieke dan ik indertijd had gedacht. Volgens haar
zeggen had haar verhouding met Jan Vermeulen wel enkele jaren geduurd. Ze vertelde me dat, toen ze zwanger geraakte, niet
wist of het van hem was of van haar vriend met wie ze trouwde.
Haar zoons volwassen uiterlijk heb ik veel later heimelijk
vergeleken met dat van Jan en dat van diens jongste zoon. Een
treffende gelijkenis heb ik niet waargenomen, de vage overeenkomsten zullen wel aan het toeval te wijten zijn geweest.
Na enkele jaren had onze samenwerking in het bureau welgeteld één boek opgeleverd dat we gezamenlijk hadden gemaakt,
Jan de typografie en ik de illustraties. De rest van onze productie
had ik in mijn eentje gedaan, weliswaar na enige noodzakelijke
bijlessen van Jan. In ongeveer vijf, zes jaar had ik enkele tientallen boeken getypografeerd en enige honderden omslagen gemaakt. Na verloop van tijd begon ik mijn werk te signeren met
mijn naam, streepje en de naam van het bureau, later mijn
naam, streepje en de afkorting van het bureau en ten slotte alleen nog mijn naam.
Naast het grafische werk maakte ik veel illustraties, niet alleen voor boekomslagen maar ook voor tijdschriften. Platen bij
verhalen in familie-, dames- en kinderbladen als Panorama,
Nieuwe Revu, Prinses, Pep, Okki, Taptoe en Doe-het-zelf.
Maar na ongeveer zes jaar van alles en nog wat gedaan te
hebben maakte een zekere ceatieve moeheid zich van mij meester: ik wist nu hoe een en ander in zijn werk ging en ik verloor
mijn interesse. Of dit de reden was dat onze opdrachtgevers de
interesse in mij verloren, weet ik niet, zeker was dat ik op een
gegeven moment geconfronteerd werd met een totaal gebrek
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aan opdrachten. Desgevraagd zei Herman Pijfers, directeur van
Ambo, dat die opdrachten heus wel weer zouden komen, maar
dat hij op dat moment het een en ander aan Jan Vermeulen had
uitbesteed.
Dat vond ik een merkwaardig bericht, we waren immers ooit
samen als snorkerig Adviesbureau bij Ambo binnengekomen
en nu waren de rollen ineens omgedraaid: Jan deed het werk en
ik kon blijkbaar plantjes gaan zaaien. Wederom was ik demate
in mijn wiek geschoten dat ik hem niet onmiddelijk om opheldering vroeg.
Of eigenlijk werd het me onmogelijk gemaakt bij dat bezoek
aan de pastorie in Slijk-Ewijk. De laatste jaren was ik daar weinig meer geweest en Anna was al lang geleden met Peter Struycken weggelopen om een geheel nieuw leven te beginnen. Jans
nieuwe vrouw Marlous kende ik nauwelijks, haar had ik slechts
een enkele keer vluchtig ontmoet.
We hadden aan het begin van de middag afgesproken om –
weet ik waarover – uitgebreid te kunnen babbelen en mogelijk
te biljarten, ik zou tevens blijven eten om vroeg in de avond te
vertrekken. Zo was de afspraak al geruime tijd tevoren vastgelegd. Ik zat er nog geen uur toen onze aandacht werd getrokken
door een ruime auto die van de dijk naar beneden de tuin in
reed.
‘Jan Wolkers!’ riep Jan blij verrast. Na enige aarzeling: ‘Hij
komt niet zo vaak. Zou je het daarom niet erg vinden om een
andere keer terug te komen?’
Verbauwereerd liet ik me door de keuken leiden en toen Jan
de deur zachtjes achter me sloot, hoorde ik Marlous de voordeur
opendoen en Wolkers verwelkomen.
Twee dagen daarna kreeg ik een ansicht uit Slijk-Ewijk – een
foto van zijn pastorie ‘Waaldijk 25’ – met het poststempel 25 III
1976, en Jans excuses:
‘Beste Julius, jammer dat we gister bezoek hadden. Bel nu ná
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20 april, dan kunnen we je wat gezelliger ontvangen dan gisteren.
Hartelijke groeten, ook van Marlous, Jan Vermeulen’
In een ultieme poging om uitgevers te bewegen mij hun boeken
te laten vormgeven liet ik een onbescheiden raambiljet drukken.
De naam van het Adviesbureau gebruikte ik inmiddels helemaal
niet meer. Een onbescheiden foto van mijzelf te midden van een
paar honderd boeken leek mij een goede presentaie van mij en
mijn werk. De plaat werd in de gvn-ledenlijst van het nieuwe
jaar gepubliceerd en ik stuurde de poster aan haast alle uitgevers van Nederland.
Op deze actie kreeg ik gelukkig maar twee reacties. Een recentie in het reclametijdschrift Ariadne vond het een van de twee
aardigste pagina’s uit de gvn-gids en Alexander Verberne belde
me op om me te complimenteren met het schrift waarin ik de
tekst van de poster had geschreven. Verberne kende ik als docent ‘letterschrijven’ op de academie, maar alleen van gezicht,
niet persoonlijk. Onze afdeling kreeg in die tijd geen les van
hem. Hij was mijn poster in de lerarenkamer van de academie
tegengekomen, waar men er behoorlijk lacherig over had gedaan. Hoe het ding daar gekomen was, wist hij niet, naast Jan
Vermeulen zouden misschien ook andere leraren connecties
met uitgevers kunnen hebben gehad…
Ik was in die dagen begonnen me te verdiepen in het schrift
als handwerk, nu het mij als drukletter min of meer had verlaten. Deze gemeenschappelijke interesse was reden om het telefoontje van Verberne dankbaar te gebruiken om hem nader te
leren kennen. Kort daarop, in 1977, kreeg ik van de Leidse Onderwijsinstellingen het verzoek een cursus kalligrafie samen te
stellen en Alexander was zo goed mij daarbij met raad en daad
behulpzaam te zijn.
Voor deze onderneming had ook Jan Vermeulen mij een paar
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boeken over letters en schrift geleend en toen de cursus een jaar
later gedrukt was, maakte ik een afspraak met hem, om de boeken terug te bezorgen en hem trots het resultaat van mijn werk
te laten zien.
We aten in de keuken, preisoep en bonenpastei uit eigen
tuin, of iets dergelijks, maar de stemming was al behoorlijk
bedorven.
Aan dezelfde keukentafel had Jan even tevoren, tijdens de
borrel, vluchtig de dikke klapper met mijn 24 kalligrafielessen
doorgebladerd en te hooi en te gras een paar regels gelezen.
Schaterend van het lachen had hij het boek dichtgeklapt en citeerde de laatste zin die hij had gelezen: ‘De richting van de
neerhalen moet altijd gelijk zijn…! Altijd gelijk zijn…’
Gevraagd naar de reden van deze uitzinnige hilariteit, antwoordde hij dat ik wel erg open deuren intrapte. Gepikeerd
wierp ik hem voor de voeten dat als hij mij indertijd goed en helder les had gegeven, ik niet driekwart van het vak in de praktijk
had hoeven leren.
Na het eten liet Marlous ons in de zitkamer alleen. Jan was
intussen aan een nieuwe fles wijn begonnen en ik mokte nog
wat na over het nut van kunstacademies in het algemeen en die
te Arnhem in het bijzonder. Jan lag diep onderuitgezakt in een
lage stoel en staarde in de verte door het glas heen, waarin hij de
rode wijn in lome bewegingen heen en weer liet rollen. Het te
lange, vale haar lag in slordige lokken naar voren over zijn kalende schedel geveegd. Mompelend maakte hij wat onduidelijke
en hatelijke opmerkingen van achter zijn snor vandaan.
Wanhopig probeerde ik onze vijftien jaar oude relatie aan de
orde te stellen. Die was toch niet uit te vlakken…
Jan schamperde: ‘Ach, wat ontroerend! Je hebt in mij altijd
een vader willen zien, omdat die van jou zo jong was overleden.
Dat was dom en naïef, m’n jongen. Je snapt toch wel dat iedere
relatie tussen een leraar en een leerling iets van een vader-zoon45
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verhouding moet hebben. Maar verder... ach, ik heb zoveel studenten gehad... Met jou had ik alleen een beetje meelij.’
‘Wilde je dan uit méélij dat bureau met me beginnen?’ vroeg
ik hem getergd. ‘We zouden toch samen dat bureau opstoten in
de vaart der bureaux? Dat was allemaal jóuw idee! Weet je nog?’
Jan knikkebolde naar voren en weer terug, even schoot een
scherpe blik uit zijn waterige, blauwe ogen. Zijn ooit zo glanzend pantser was verdwenen toen hij mij ten slotte met een bitter lachje antwoordde.
‘Je bent een onnozele hals, dat was toch allemaal maar onzin
en flauwkul… Dat was een grap, mijn jongen, een heel grote
grap!’
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