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“Een goede cover trekt aan en zet aan
het denken. Jemoet als toeschouwer
denken:wat gebeurt hier?” Paswan-
neer een cover daarin slaagt, krijgt hij
een plaatsje opCoverjunkie.com, de
websitewaar JaapBiemans (44) de
mooistemagazinecovers terwereld
stockeert. “Drie jaar geledenben ik
daarmee begonnen”, vertelt hij. “Heel
kleinschalig en amateuristisch. Ik liep
gewoonde krantenwinkel binnen en
ging in de rekken op zoeknaarwatme
opviel. Dat is tochnog altijd de belang-
rijkste functie van een cover. Opvallen,
zorgen dat je zo’n blad vastpakt, er
eens in bladert en in het beste geval
ook koopt.”
Niet alleen de covers die hij verza-

melde, ook dewebsite vanBiemans
viel op. “Plots begon ikmails te krijgen
van overal terwereld. Allemaal
berichten van eerzuchtige art-
directors die graag hunwerk opmijn
sitewilden zien of dieme lijstjesmet
hun favoriete covers bezorgden.”
Daarbij ook een aantal grote

namen.George Lois bijvoorbeeld, die
met de covers die hij voor het
Amerikaanse bladEsquiremaakte,
geschiedenis schreef. “Een bericht van
George Lois inmijnmailbox. Datwas
tochwel eenmomentje”, herinnert
Biemans zich.

Creatievelingen

De faamvanCoverjunkie.comwerd
nog groter toenBiemans vorig jaar de
beste covers van 2011 in eenpapieren
magazine goot. “Zo’nwebsite is
natuurlijk leuk,maar hetwordt pas
écht ietswanneer je er op papier iets
mee kandoen”, vindt hij. Ook bij The
Society ofDesignPublications dach-
ten ze er zo over. Biemansmocht op
hunuitnodiging inNewYork een zil-
verenmedaille komenophalen voor
de vormgeving van zijnThe
CoverjunkieMagazine.
Sindsdien vindt deNederlander

elke dag zo’n twintig covers in zijn

mailbox. “TheNewYorkTimes stuurt
me elkeweek de cover vanhunmaga-
zine door,maar ik krijg ook veel onbe-
kendere dingenbinnen.Magazines uit
de Balkan, obscure publicaties uit
Polen en sinds kort hebben ze ook in
ChinaCoverjunkie ontdekt.”
Vandie inzendingen krijgen er

gemiddeld een vijftal ook effectief een
plaats op de site. De criteria zijn sim-
pel, enkel creatieve covers diemet
liefde zijn gemaakt komen in aanmer-
king. EnBiemansweetwaarover hij
praat. Hij is tegenwoordig aande slag
als artdirector vanVolkskrantmaga-
zine. In het verleden verzamelde hij
een karrenvracht aanprijzenmet de
covers die hijmaakte voorVrij
Nederland,HollandsDiep en
IntermediairMagazine.
Een plaatsje opCoverjunkie.com is

dan ook gegeerd goed onder creatie-
velingen. Bij het nieuweBelgische
wielermagazineBahamonteswaren
ze dusmaarwat blij toenBiemans
vorigeweek plots hun cover in de verf
zette. “Ikwacht niet tot de covers in
mijnmailbox vallen. Ik ga ook zelf op
zoeknaar leuke dingen. OpFacebook
bijvoorbeeld, dat is trouwenswaar ik
ookBahamontes vond.”Hetwielerma-
gazine is niet het enige Belgische blad

dat dewegnaar Coverjunkie.com
vond. “Ik heb eenhele tijd lang elke
week de cover vanHumo geplaatst”,
vertelt Biemans. “Qua absurde humor
opde cover kent dat blad zijn gelijke
niet. Almoet ikwel toegevendat ze de
laatste tijdwat vanmijn radar ver-
dwenen zijn.” OokBruce, hetmaga-
zine vanhetGentsemarketingbureau
Het Salon, verdient een eervolle ver-
melding. “Voor een beperkt publiek
misschien,maarwel eenheelmooi
blad”, vindt Biemans.

Clash van culturen

Coverjunkie gaat danwel af en toe
eens gluren bij de zuiderburen, het
echtewerk is toch nog steeds in de
VS te vinden. “NewYork is en blijft
de stadwaar het allemaal gebeurt”,
zegt Biemans. In het begin van zijn
carrière liep hij er stage bij
VandenBergh&Gilliattmaar een
terugkeer naar de VS zit er, ondanks
zijn groeiende internationale faam,
nog nietmeteen in.
“Alweet je nooit natuurlijk. Soms

levert de clash van verschillende cul-
turennet hetmooiste resultaat op.
Kijkmaar naar een blad alsBloomberg
BusinessWeek, sinds ze daar een
Britse artdirector binnenhaalden
gebeuren daar heelmooie, spannende
dingen.”
De absolute favoriet vanBiemans

blijft evenwelNewYorkMagazine.
Maar dat betekent niet noodzakelijk
dat hij ookhet liefst bij dat blad aande
slag zou gaan. “Geefmij liever een
lelijk blad ommee tewerken.Danheb
je tenminstewat te doen.”

‘Opvallenen
ervoorzorgen
dat jezo’nblad
vastpakt,dat is
tochnogaltijd
debelangrijkste
functievan
eencover’

‘Eengoedemagazine-
coverdoet jeals
toeschouwerdenken:
watgebeurthier?’

! Jaap Biemans verwierf in-
ternationale faammet Cover-
junkie.com. ‘Drie jaar terug
ben ik heel amateuristisch
begonnen. Plots kreeg ik
mails van overal terwereld.’

! Een reeksmagazinecovers
die in de smaak vallen bij Jaap
Biemans. ‘Ikwacht niet tot de
covers inmijnmailbox vallen,
ik ga ook zelf op zoek. Zo ont-
dekte ik op FacebookBaha-
montes.’

In het echte leven heet hij Jaap Biemans. Op het
internet gaat hij als coverjunkie door het leven.
Op zijn site verzamelt hij de beste en creatiefste
covers van magazines overal ter wereld. Pieter Dumon

Coverjunkie: verslaafd
aan schoonheid
en drukinkt


