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Kunst werd werkelijkheid na de publicatie van Ik Jan Cremer. In 1960 maakte Wim van Linden de
beroemde foto van Jan Cremer op z’n geleende Harley Davidson, buiten op straat, een wit laken
als achtergrond. Twee jaar later verscheen Ik Jan Cremer bij De Bezige Bij. Er gebeurde waar Jan
Cremer als jongetje al van had gedroomd en waar hij bezeten naartoe had gewerkt: hij was
beroemd. ‘De mensen in de straten moeten van verbazing stilstaan en als een lopend vuurtje gaat
het fluisterend door de stad: “Heb je ‘m al gezien? Cremer is terug! Jan Cremer is back in town!”’
‘Ik word nog elke dag aan het boek herinnerd,’ zegt Cremer. Tweenentachtig jaar is hij inmiddels,
maar nog altijd een jongen. ‘Nog elke dag staat mijn naam in de krant. Het boek verkoopt nog
steeds. Dat is voor mij normaal. Ik ben er trots op, maar laat mij er niet op voorstaan. Ik heb een
ontroerend mooi boek geschreven, vind ik zelf. Dat is wat telt.’
In de bijna zestig jaar die zijn verstreken sinds de publicatie van Ik Jan Cremer zijn er bijna zestig
drukken verschenen. ‘Ik heb een boek geschreven dat door honderdduizenden in de vuilnisbak is
gesmeten, maar er zijn er wel honderdduizenden van verkocht.’ In Nederland ging er grofweg een
miljoen exemplaren over de toonbank. Wereldwijd schat De Bezige Bij het aantal verkochte
exemplaren op twaalf miljoen.
De verpletterende indruk die Ik Jan Cremer maakte, was niet louter een kwestie van cijfers. Het
was ook niet louter een kwestie van letters. De explosieve stijl en inhoud van het boek en het al
even explosieve optreden van de schrijver kondigden een nieuwe tijd aan. Werkelijkheid werd
kunst. Het burgerlijke, beschaafde en bedaagde Nederland werd finaal aan barrels gereden door
een jongen op zijn motor: het icoon.
Bij de tentoonstelling verschijnt een exclusieve, eenmalige, gesigneerde en genummerde
editie in een oplage van 82. Met de hand beschilderd door Jan Cremer en alleen verkrijgbaar bij
EENWERK tijdens de tentoonstelling Ik Jan Cremer Icoon, 60 jaar ’n onverbiddelijke bestseller.
De editie heeft het formaat van de eerste druk: 20 × 12,5 cm. Uitgevouwen is de editie,
uitgevoerd als ‘flattorello’, 6 meter lang.
Jan Cremer (1940, Enschede, NL) woont en werkt in Amsterdam en Umbrië, Italië.
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