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Een hoofd hangt hoog uit het raam, twee seconden later opent de

deur van het havenpand als vanzelf. Een vitale zeventiger wandelt

vlot door het lichte, ruime huis met grijze vloeren en een bewust

gekozen interieur. Boekenkasten tot aan het plafond gevuld met

mooi drukwerk, een bank in de kleur van gepatineerd koper. 

Stapels Frankfurter Allgemeines op tafel met ertussen een 

enkele NRC. 

Hier leeft vormgever Walter Nikkels: met één been in Dordrecht

en met het andere in Duitsland. Tweeëntwintig jaar was hij 

hoogleraar aan de kunstacademie van Düsseldorf. Legio van zijn

opdrachten zijn afkomstig van onze oosterburen. Maar ook in de

rest van de wereld oogst Nikkels bewondering en waardering met

zijn grafische en architectonische vormgeving.

Geboren als zoon van een douanier in het aan de Rijn gelegen

plaatsje Tolkamer, koos Nikkels voor de schoonheid van de 

grafische kunst. Na omzwervingen vestigde hij zich decennia 

geleden in Dordrecht. De stad waarvan hij zegt niet te houden,

maar waar hij toe veroordeeld lijkt. Maar er is een kentering

gaande, het minderwaardigheidscomplex van Dordrecht neemt

af. Gloort de Dordtse Lente?  >
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Kunstacademie
‘Mijn ouders, die toen nog iets in de melk te 
brokkelen hadden, vonden het heel erg dat ik naar
de kunstacademie in Rotterdam ging. Mijn moeder
huilde tranen met tuiten toen ik het toelatings-
examen had gehaald. Schrale troost was dat ik me
inschreef voor de studierichting decoratieve en 
monumentale kunst en dus niet voor de vrije kunst.
Want dan zou ik tenminste nog uitzicht hebben op
een vaste baan. Ze bleken wel gelijk te krijgen, 
overigens. Na mijn studiejaren in Rotterdam, 
München en Milaan kreeg ik mijn eerste baantje als
typograaf bij een uitgever in Rotterdam en woonde
ik in een souterrain aan de Heemraadssingel. Ik was
buitengewoon zenuwachtig toen ik bij de bank mijn
eerste betaling ging afhalen, ik weet nog: dat was
300 gulden.’ 

Dordrecht
‘Een zwager wist een landarbeidershuisje in de 
polder bij Willemsdorp voor me, aan de Kilweg
tegen Dordrecht aan. Doodstil en eenzaam was 
het daar. Ik heb er jaren gewoond voordat ik naar
de stad verhuisde. Eerst in de Koningin Wilhelmina-
straat en later aan de haven. Ik had aansluiting bij
een paar vrienden die hier woonden: Nico Lamers,
Rein Dool, Theo van Halewijn. Mensen vragen vaker
aan me waarom ik in Dordrecht woon. Ik woon in
een huis. En mijn huis staat toevallig in Dordrecht.
Binnen is de en mijn wereld, buiten blijft het 
Dordrecht. Ik heb me nooit heel erg verbonden 
gevoeld met deze stad, al woon ik er al heel lang.
En dat is waarschijnlijk wederzijds. Ik voel me hier
nog altijd anoniem. Ik krijg bijvoorbeeld weinig 
reactie op mijn werk van Dordtenaren. Alsof de
mensen hier niet verder kijkt dan hun eigen eiland.
Wat trouwens een schitterend eiland is, ga maar
eens fietsen op een mooie zomeravond naar 
De Kop van het Land.’

Schoonheid
‘Ik hield van mooie dingen, al heel vroeg. De ver-
zorgdheid van dingen. Ik kwam oorspronkelijk uit
een streng protestants milieu waar de Spiegelserie
en Mannen van Sliedrecht in de boekenkast stond.
Sober, maar ik dacht dat het zo hoorde. En in de
kringen van de Partij van de Arbeid - waar ik lid van
was - was het ook allemaal karig, maar dan weer 
op een andere manier. Vaak haast een cultivering
van de smakeloosheid. Dat was natuurlijk ook het 
gevolg van de tijdgeest van de jaren zestig en 
zeventig. In die tijd kende ik weinig mensen die 
iets gaven om esthetiek in huis. Dat zag je gewoon
weinig in die tijd, het was uniek. Ik herinner me 
een feestje van een klasgenootje van de academie,
in een mooie villa van haar ouders in Kralingen 
(Rotterdam). Dat was een oase voor me: mooie 
spullen en tekeningen aan de muur, er hing zelfs 
een originele Toulouse-Lautrec. Toen merkte ik 
voor het eerst dat ik een zekere heimwee had naar
een mooie omgeving om in te verblijven.’

Architectuur
‘In de tijd na de oorlog is er veel geïnvesteerd in het
inrichten van musea. Ze waren namelijk behoorlijk
verkommerd. Vormgevers maakten de affiches, 
de catalogi. Pas later zijn de renovaties op gang 
gekomen, in die tussenfase werden grafisch vorm-
gevers gevraagd om adviezen over de inrichting van
tentoonstellingsruimten. Het was een geleidelijke
ontwikkeling waar meer grafisch ontwerpers mee te
maken hadden. Ook ik ben de architectonische kant
op gegaan. De verwantschap tussen typografie en
architectuur is ook groot. Het loopt in elkaar over,
beide disciplines hebben te maken met proporties,
verhoudingen. Ik ben erg gevoelig voor hoe 
Dordrecht eruit ziet, qua architectuur. De nieuw-
bouw van Bob van Reeth aan de Riedijkshaven 
vind ik bijvoorbeeld een zeer geslaagd voorbeeld
van intensief ruimtegebruik. Je kunt zien dat er 
gewoond wordt. Een stad die aantrekkelijk is, begint
met goede architectuur en stadsinrichting zodat er
zich een goede leefcultuur kan ontwikkelen.’ >
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