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Een pen moet over het papier zweven als een schip dat zoetjes laveert.  

Gerrit Noordzij, typograaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lommen, 2012, p.66) 
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Huidige grafisch vormgeving in Nederland heeft altijd mijn belangstelling gehad. Waar het kan, 
neem ik graag papierwerk mee, zoals flyers, posters, visitekaartjes, tijdschriften en dergelijke. Al 
een aantal jaar ben ik bezig om een soort “archief” op te bouwen van deze verzamelde 
grafische ontwerpen; netjes gesorteerd in mappen met een jaartal erop.  
Ook leg ik een boekencollectie over de geschiedenis van grafisch ontwerp aan, waarin 
typografie altijd een duidelijke rol heeft en mijn interesse het meeste trekt.  
 
Naast deze verzamelwoede heb ik de ambitie om grafisch ontwerper te worden. Ik teken graag 
letters en heb al kleine opdrachten bij vrienden en kennissen voor het ontwerpen van een 
uitnodiging of visitekaartje.  
 
Op mijn stage dit jaar, bij het Grafische Atelier ’t Gooi in Hilversum, heb ik veel geleerd over de 
ambachtelijke richting en het ontstaan van grafische vormgeving.  Zo leerde ik alle drukpersen 
kennen en werd mij uitgelegd hoe deze werkten. Dit waren de voorlopers van de grafische 
programma’s zoals Adobe waar tegenwoordig alle vormgevers mee ontwerpen. Ik kon niet weg 
gebrand worden uit de ‘letterdrukkerij’, waar kasten met meer dan tien complete letterfamilies 
(10 tekengrootten, in kapitaal en klein) te vinden waren.  
Tijdens het ‘zetten’ van een poster leerde ik de regels van typografie zoals spaties, witregels en 
punten. Deze tijdrovende handelingen kunnen nu in Microsoft Word in een klik met de muis 
gedaan worden.  
 
Door mijn interesse naar grafische vormgeving is het mij opgevallen dat je aan een poster uit de 
jaren ’50, sterk de sfeer kunt ‘aflezen’ of zelfs voelen. Als ik een ouderwetste film kijk, zoals de 
serie Madmen, zijn het niet alleen het decor en kostuums, maar ook de typografie (in reclames, 
winkelruiten en producten), die mij een idee en gevoel geven van het dagelijkse leven in die 
tijd. 
 
Ik ben mij gaan verdiepen in de bepaalde trends in de Nederlandse grafisch vormgeving, in de 
typografie in het bijzonder, beginnend vanaf 1900 tot nu. Er zijn stijlen met een uitstraling en 
karakter die terug te vinden zijn in meerdere publicaties; reclame, tijdschriften en in de kunst. 
Toen kwamen er vragen bij mij op over de relatie tussen typografie en kunststromingen in een 
bepaald tijdperk. Volgend hierop ontstond de vraag of en welke factoren invloed hebben op de 
opkomst en de populariteit van een letter. 
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In het afstudeeronderzoek is gekeken naar het gebruik van de schreefloze letter aan het begin 
van de twintigste eeuw en het gebruik van handgeschreven letter in het begin van 
eenentwintigste eeuw. Het ging om het zoeken naar factoren die kunnen verklaren of en hoe 
een lettertype is ontstaan, of en waarom het een trend wordt. Een van de vragen was of dat te 
maken heeft met de tijd, de specifieke periode of de ‘tijdgeest’. Daarbij is de letter bestudeerd 
in verschillende media: in tijdschriften, in de kunst maar ook in de reclame.  
Omdat het maken van een nieuwe letter alleen maar kan als de techniek dat toelaat, is ook 
gekeken naar de mogelijkheden in de techniek. Rond 1900 stond de drukpers centraal, in de 
huidige tijd de computer.  
 
Begin twintigste eeuw is de opkomst van de schreefloze letter te verklaren als een (heftige) 
reactie op voorgaande en toen bestaande letters. De ontwerpers van deze letters zoals 
sommige leden van De Stijl zetten zich vooral af tegen de ‘versierde’ en ambachtelijk gemaakte 
letter van de ‘art nouveau’. Ook bleek dat de mogelijkheden van de techniek bepalend waren 
voor de expansie van het schreefloze lettertype. De letter werd vooral bij modernistische 
kunstgroepen gebruikt.  
 
De handgeschreven letter wordt gezien als toonaangevend voor de huidige tijd, gekenmerkt 
door individualisme, massaproductie en grote aandacht voor de klant als consument. De letter 
is juist te vinden in sectoren van de maatschappij die terug willen naar een zekere 
authenticiteit. De geavanceerde mogelijkheden in de techniek laten de ontwerpers terzijde; het 
karakter en de uitstraling is juist helemaal tegengesteld aan digitale symmetrie en 
perfectionisme van met de computer geproduceerde letters. De handgeschreven letter staat 
symbool voor een persoonlijk karakter en heeft een unieke maar herkenbare 
uitdrukkingskracht.  
 
Een van de interessantste uitkomsten van dit onderzoek is dat er een omkering te zien is bij de 
vergelijking van deze twee perioden. De handgeschreven letter van nu, kan gezien worden als 
een reactie op de te mechanische en computer-gerichte ontwerpen van tegenwoordig. De 
schreefloze letter kan juist gezien worden tegen de ambachtelijke en ‘ouderwetse’ letters van 
de ‘art nouveau’ en de Traditionele typografie.  
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Een mens wordt dagelijks blootgesteld aan letters. Thuis met boeken, kranten, ondertiteling en 
gebruikersproducten op de ontbijttafel maar ook op straat: op winkelramen, uithangborden, 
reclameborden en posters. De letters zijn ontworpen door typografen uit het verleden of het 
heden. Iedereen gebruikt letters: van kinderen uit groep 3, grafische ontwerpers tot gebruikers 
van Microsoft Word.  
 
In verscheidene tijdsperiodes in Nederland zijn bepaalde ‘trends’ te ontdekken in het gebruik 
van typografie. Ik vraag me af of een tijdgeest van een bepaalde periode invloed heeft op het 
ontstaan én de mate van het gebruik van een lettertype.  
Daarna rees bij mij de vraag of er bepaalde factoren mee spelen, die bijdragen aan een soort 
“gunstig klimaat”, waardoor een bepaalde letter ineens boven komt drijven. Zo zie je dat een 
bepaalde letter in toenemende mate gebruikt wordt, zoals de handgeschreven letter, die nu 
vaak te zien is in de Nederlandse maatschappij.  
De volgende vraag diende zich aan; zou het zo kunnen zijn dat dit “gunstige klimaat” is 
gerelateerd aan een bepaalde tijdgeest in een begrensde periode? Groenendaal (1975, p.86) 
gaf mij de eerste aanzet tot een onderzoek naar een mogelijk verband tussen tijd en typografie: 
 

In dit hoofdstuk werd getracht de letter te scheiden van de stijl. Zoals in de gehele 
geschiedenis, is de letter een produkt van de tijd, zelfs van een korte periode uit die tijd. 
Maar die tijd wordt door verschillende kunstenaars en groepen van stilisten anders 
benaderd en zo kan het, dat naast Morris, Low de Vinne, Cobden Sanderson, Goodhue 
en D.B. Updike, die de typografie rond 1900 volgens klassieke normen benaderden, ook 
minder klassieke kunstenaars bezig waren.  

 
 
Het doel van dit afstudeeronderzoek is om te kijken of er verbanden zijn te leggen tussen 
bepaalde lettertypen en de tijd waarin zij ontworpen zijn en werden gebruikt.  
 
De hoofdvraag luidt:  
 
Zijn er verklarende factoren dat een bepaald lettertype opkomt en toonaangevend is voor de 
tijdgeest aan het begin van de twintigste en eenentwintigste eeuw in tijdschriften, reclame-
uitingen en in de kunst in Nederland? 
 
Deze hoofdvraag van is zeer breed daarom en is deze in meerdere deelvragen op gedeeld. In 
het onderzoek hanteer ik in de twee hoofdstukken een consequente structuur op basis van 
deze drie deelvragen: 
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1. Hoe is de tijdgeest te duiden en wat zijn de mogelijkheden in de techniek in de periode 1900-
1930 en in de periode 2000-2014 in Nederland waarin de schreefloze en de handgeschreven 
letter worden gebruikt?  
2. Wat zijn de opkomende lettertypen in de periode 1900-1930 en 2000-2014 in Nederland en in 
hoeverre is er sprake van continuïteit of juist van een reactie?  
  
3. Waar is de schreefloze letter in 1900-1930 en de handgeschreven letter in 2000-2014 te 
vinden in tijdschriften, reclame en kunst te vinden in 1900-1930 en 2000-2014 in Nederland? 
 
Om de tijdgeest te beschrijven worden eerst de belangrijke gebeurtenissen van de periode 
beschreven. In een tijdperk bestaan bepaalde tijdgeesten. Met tijdgeest wordt een soort 
denkwijze in de cultuur, die in de samenleving een eigen dominantie heeft, bedoeld. Van Dale 
definieert tijdgeest als ‘’een heersende wijze of trant van denken en handelen in een zekere tijd 
of een bepaalde historische periode, tijdgeest of Idee, beide begrippen verlenen de eenheid 
aan het verleden die de cultuurhistorici zoekt’’ (Dé Dikke Van Dale, 1999, p.3090).  
De stand van de techniek in een periode is een zeer bepalende factor in de middelen om een 
productie te draaien. De ontwikkelingen op het gebied van de techniek zullen na de schets van 
de tijdgeest worden bepaald.  
 
De eerste periode die ik zal schetsen, de periode tussen 1900-1930, is een interessante tijd 
volgens vele kunsthistorici. Niet alleen in historisch opzicht, de tijd rondom de zeer ingrijpende 
Eerste Wereldoorlog, maar ook in cultuur historisch opzicht, namelijk de hele flair van de 
opkomende avant-garde kunststromingen, maken deze tijd belangwekkend. Rond 1900 is de 
basis gelegd voor de successen op het gebied van de grafische vormgeving en typografie in 
Nederland, schetst kunsthistoricus Purvis (2006, p.9)  
 

 
Deze ontwikkeling kwam voort uit vele bronnen, waarbij historische, sociale, 
economische, culturele, religieuze, geografische en technische factoren een rol 
speelden. Daarenboven was de evolutie van het Nederlandse grafische ontwerpen 
verbonden met gebeurtenissen en artistieke bewegingen in andere delen van Europa, 
zoals het dadaïsme, het futurisme en het constructivisme.  
 

 
 
De tweede periode die ik beschrijf, is een eeuw verder: de huidige tijd vanaf 2000-2014. Eén 
van de meest bepalende factoren is de grote rol die de computer nu speelt binnen de grafische 
vormgeving.  Ook hier stelt Purvis (2006) dat deze huidige periode interessant is: ‘’We zijn 
momenteel getuige van een verschijnsel dat in veel opzichten gelijk is aan dat van de industriële 
revolutie in de negentiende eeuw’’(p.394).  
Het zal voor deze periode lastiger zijn om een complete tijdgeest te schetsen omdat deze loopt 
tot en met 2014, waar nog niet veel literatuur over geschreven is. Ik citeer kunsthistorisch 
filosoof Robin Collingwood (Grever & Jansen, 2001, p.23):  
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De hedendaagse geschiedenis brengt een schrijver niet slechts in verwarring doordat hij 
te veel weet, maar ook doordat datgene wat hij weet te ongeordend is, te 
onsamenhangend, te versplinterd. Pas na nauwgezet en langdurig nadenken beginnen 
we te zien wat essentieel en belangrijk was, waarom dingen zo gebeurden, en beginnen 
we geschiedenis te schrijven in plaats van krantenartikelen.  
 

Na het beschrijven van de twee tijdsperioden, zullen de diverse letters worden behandeld, die 
in die periodes werden ontwikkeld en gebruikt. De factor ‘reactie’ speelt hier een belangrijke 
rol. Ik onderzoek of er een bepaalde continuïteit voort bestaat in letters, waarbij sommige al 
terug gaan vanaf 1820, of dat de letter een reactie is op al bestaande, parallel liggende letter. 
 
Uit de velen lettertypen die in de twee perioden werden ontworpen en gebruikt kies ik voor 
één lettertype, die een zekere dominantie heeft gehad in de periode 1900-1930 en een andere 
(dominante) letter in de periode in 2000-2014. 
Begin twintigste eeuw werd het gebruik van de schreefloze letter zeer populair. Het gebruik van 
de letter in verschillende soorten media is opmerkelijk. 
 
Rond 2000 begon het gebruik van de handgeschreven letter op te komen. Deze letter is vooral 
te vinden in een bepaalde laag van de maatschappij (links, biologisch, groen, alternatief). De 
keuze voor de handgeschreven letter is niet onopgemerkt. ‘Toekomstpsycholoog’ Tom 
Kniesmeijer (Persoonlijke vermelding, 2014) zag meteen een verband tussen de 
handgeschreven letter en de huidige tijd: 
 

De kracht van het individu staat erg centraal de laatste jaren: de trend nu is ‘op eigen kracht’. 

Het is een grote maatschappelijke revolutie. Het gaat om je eigen handtekening, wat meteen 

een sociologische duiding is waarom handschrift nu zo in ontwikkeling is in design: we zijn aan 

het zoeken naar een nieuwe authenticiteit. 

In interviews met kunstenaars, zoals met Jan Rothuizen en Paul Faassen, werd ook 
gesuggereerd dat er verbanden zijn te vinden tussen typografie en de tijdgeest. Meerdere 
secundaire bronnen wezen mij er op dat er wel degelijk een dominantie in sommige 
lettersoorten is te herkennen, zowel in de tijdsperiode van 1900-1930 als in de periode van 
2000-2014. 
 
Typografie is zelden autonoom geplaatst in een kader maar heeft het doel onderdeel te zijn, of 
een illustreerden functie te hebben in een ontwerp. Om de analyse van de schreefloze en 
handgeschreven letter meer gewicht te geven en objectief te onderzoeken, zal ik de letter 
benaderen in verschillende soorten invalshoeken. Ik kies drie ‘toetsingsmomenten’ van drie 
media waarin de letter te vinden is: in tijdschriften, reclameboodschappen en in kunstuitingen. 
In beide tijdperioden zijn deze media representatief voor de typografie en is het juist in deze 
media, waar opvallende relevante ontwikkelingen plaatsvinden.  
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Educatieve belangen van dit afstudeeronderzoek 

 

Letters zijn voor veel leeftijdsgroepen toegankelijk en herkenbaar. Iedereen tekent letters, al vanaf jongs 

af aan. Daarom heb ik in mijn stage op het Grafische Atelier ’t Gooi een workshop ontworpen met het 

onderwerp: De typografie van De Stijl en de DADA rond 1920. De workshop ‘Ontwerp je eigen 

schoolschrift-cover met Zeefdrukken’ past in de ‘Lange Leerlijn’ druktechnieken, die zijn vastgesteld in 

de kerndoelen van het vak Kunstzinnige Oriëntatie in het primair onderwijs, door TULE van 

expertisecentrum SLO. In deze workshop maken leerlingen van groep 8 kennis met het vak grafisch 

ontwerpen, de stijl van een kunststroming en leren zij over de geschiedenis van typografie in Nederland 

door middel van de twee stromingen De Stijl en de DADA.  

Vanuit dit afstudeeronderzoek zou er een tweede workshop ontwikkeld kunnen worden over het 

voortgaan van de geschiedenis van de letter, waar de leerlingen  attent worden gemaakt op de lijn van 

de ‘digitalisering’ van typografie naar een uiteindelijke hedendaagse trend in de handgeschreven letter. 

Dit onderzoek kan ook dienen als referentie- en lesmateriaal voor docenten die belangstelling hebben 

voor de geschiedenis van Nederlandse grafische vormgeving en specifiek op de theorie van de 

typografie. Er wordt een kleine maar zeer tijds-brede geschiedenis geschetst van de letter. 

Voor de het hoger onderwijs wordt er een dieper onderwerp aangesneden. In elke 

kunstgeschiedenisstudent brandt de vraag weleens, waarom een bepaalde kunststroming plotseling 

‘ontstaat’ in een periode. De verbanden tussen tijd en kunst, en welke factoren hier bij meespelen, 

worden in dit onderzoek geïllustreerd door een kleiner medium van de kunsten: de typografie.  

Leeswijzer  

In het eerste hoofdstuk wordt beschreven welke factoren de schreefloze letter hebben doen ontstaan 

en beïnvloed rond 1900 tot 1930. De letter zal worden geanalyseerd in de media van het kunsttijdschrift 

De Stijl, in de reclame-ontwerpen van Piet Zwart en in de werken van kunstenaar I.K. Bonset. 

 

In het volgende hoofdstuk wordt er een eeuw verder gesprongen, waarin vanaf 2000 de 

handgeschreven letter wordt geanalyseerd aan de hand van dezelfde deelvragen die in hoofdstuk 1 

worden gehanteerd. De handschreven letter wordt geanalyseerd in het tijdschrift Flow, in verschillende 

reclame-ontwerpen en in de publicaties van kunstenaar Jan Rothuizen. 

 

In het laatste afsluitende hoofdstuk zal worden geconcludeerd of, en zo ja welke, verklarende factoren 

zijn dat de schreefloze en de handgeschreven letter opkwamen en toonaangevend waren voor de 

tijdgeest van de twee periodes.  
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1900-1930-     De ‘schreefloze’, de letter van het modernisme?  

 

Dit hoofdstuk gaat over het begin van de twintigste eeuw waarin de schreefloze letter op kwam. De 
vraag wordt beantwoord, wat de specifieke verklarende factoren waren die invloed hebben gehad op de 
schreefloze letter tussen 1900 en 1930 in Nederland. Het hoofdstuk is gestructureerd op de basis van 
drie deelvragen die in de inleiding zijn geformuleerd. 

1.1. Hoe is de tijdgeest te duiden en wat waren de mogelijkheden in de techniek in de periode 1900-
1930 in Nederland? 

In de negentiende eeuw werd er door typografen een basis gelegd voor de grote uitbreiding en 
vernieuwing van lettertypen in het begin van de twintigste eeuw. Purvis (2006) vermeldt dat grafisch 
ontwerpers nieuwe wegen bewandelden: ‘’Begin twintigste eeuw werden er in Nederland veel pogingen 
gedaan om de typografie tot nieuw leven te wekken, maar de meeste initiatieven daartoe werden 
ondernomen door schilders, beeldhouwers en architecten in plaats van door uitgevers en 
drukkers’’(p.6).  

De revolutionaire ontwikkelingen en experimenten op het gebied van typografie lagen in de 
twintigste eeuw grotendeels in de handen van kunstenaars. Deze ontwikkelingen liepen gelijk 
met de snelle veranderingen in de kunsten. Al voor de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), 
wemelde het in heel Europa van nieuwe politieke, sociale en artistieke bewegingen. We 
spreken van een overkoepelende naam voor al deze ‘nieuwe kunst’ en haar kunststromingen; 
het modernisme, die een opstand vormde tegen alle vormen van naturalisme, neoclassicisme 
en de Victoriaanse stijl (Purvis, 2006, p.18).  
 
Na de Eerste Wereldoorlog in 1918 gingen de vernieuwingen op het gebied van kunst 
exponentieel verder. De oorlog ‘inspireerde’ kunstenaars tot vernieuwing: de oorlog had zoveel 
schade en chaos aangebracht waardoor het werd verlangd naar een schone lei. 
De kunstenaars hadden een utopische idee van de ‘nieuwe wereld’ na de oorlog. Gay (2007, 
p.19) beschrijft dat er een bepaald klimaat heerst in de tijdsgeest van het modernisme:  
 

Het modernisme was meer dan een toevallig opeenhoping van avant-gardistische 
protesten; net als bij een akkoord in de muziek is het geheel meer dan de som der 
delen. Het modernisme voorzag in de nieuwe manier om naar de maatschappij en de rol 
van de kunstenaar te kijken, een nieuwe manier om kunstwerken en hun makers te 
beoordelen. Kortom, dat wat ik de modernistische stijl noem, was een klimaat van 
denken, voelen en opinie.  
 

 



11 
 

Veel kunstgroepen zoals de Italiaanse futuristen of de Duitse dadaïsten, produceerden een 
tijdschrift met daarin een manifest van hun uitgangspunten en verschillende artikelen van 
kunstenaars, waarin zij hun ontevredenheden, visie en regels voor hun kunsten uitten. De 
tijdschriften werden een belangrijk medium dat de snelle verspreiding van hun ideeën mogelijk 
maakten. Dit leggen Honour & Fleming (2009, p.725) uit met als voorbeeld de eerder 
opgekomen kunststroming ‘art nouveau’, die zo dadelijk wordt beschreven: 
 

De snelle verbreiding van de art nouveau over geheel Europa was vooral het gevolg van een 

ander laat negentiende-eeuws verschijnsel: het fraai geïllustreerde kunsttijdschrift, dat mogelijk 

werd gemaakt door de nieuwe reproductietechnieken die volgden op de uitvinding van de 

fotografie. Kunsttijdschriften bereikten nu een internationaal publiek en zij konden, samen met 

de internationale tentoonstellingen, het werk van een kunstenaar zeer snel een grote 

bekendheid geven. 

 

De mogelijkheden in de techniek  

 

De veranderingen in de grafische technologie hadden grote gevolgen voor het ontwikkelen van de 

typografie. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw, werden steeds meer voorwaarden voldaan 

om van het algemene drukwerk een massaal, goedkoop en invloedrijk consumptieartikel te maken. 

Houten drukletters werden niet meer met de hand gesneden maar werden gemaakt door middel van 

een industrieel productieproces. De ‘Linomachine’ (1886) maakte het mogelijk om ook het zetten van de 

letters machinaal uit te voeren. Deze ontwikkelingen hadden grote positieve gevolgen voor de 

mogelijkheden in de typografie, schets Groenendaal (1975, p.77):  

Lithografie, stereotypie, ijzeren handpers, cilinderpers, rotatie- en degelpers, houtslijp 
en –cellulose voor papierfabricage, invoering van de gietmachine voor letters (1838), die 
een eind maakte aan het langzame handgieten, dat alles was van grote invloed op de 
voortbrengselen van de typografie.  

 

 

Dankzij de uitgevonden machines konden kranten en reclamemakers de behoefte aan snelle, actuele 

nieuwsvoorziening beter volbrengen (Blokker, 1989, p. 151). In 1915 werd de eerste offsetrotatiepers 

voor krant- en boekdruk uitgevonden (Staal, 1987, p.273), waardoor er een vergroting van de oplage 

werd mogelijk gemaakt. Ook de kleurenlithografie maakte een grootschalige productie tegen lagere 

kosten mogelijk. Op afbeelding 1 (Mulder, 1997, p.86) is een drukkerij te zien waar een offsetpers staat, 

waarbij op de muur de drukresultaten in postervorm hangen. Hiernaast was er een chemisch procedé 

uitgevonden die de papierschaarste van de negentiende eeuw herstelde waarbij het hout ‘vervezeld’ 

werd.  

 



12 
 

 

 

 

 

                          

Afbeelding 1  

 

Het aantal tijdschriften en kranten groeide door de toename van de bevolking, het afnemende 

analfabetisme en door het opkomende verzuilingssysteem waarbij elke politiek- en religie-gerelateerde 

partij hun eigen dagblad publiceerde (Schreurs, 2001, p.19).   
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1.2. Wat waren de opkomende lettertypen in de periode 1900-1930 in Nederland en in 
hoeverre was er sprake van continuïteit of juist van een reactie? 
 
Er waren twee kampen ontstaan in het vernieuwen en gebruiken van typografie in de 
Nederlandse grafisch vormgeving. Het eerste kamp richtte zich tot de ‘traditionele typografie’ 
waarbij de boekontwerpers geïnspireerd werden door de Arts & Crafts Movement die tot 1890 
bestond en de daaropvolgende ‘art nouveau’, een stroming die in Nederland bloeide van 1892 
tot 1906 (Purvis, 2006, p.18).  
 
 
 
De ‘art nouveau’-kunstenaars stonden wantrouwig tegenover de industriële revolutie en wilden 
de drukkunst juist nieuw leven in blazen door terug te keren naar de traditionele en 
ambachtelijke waarden van het drukken. Zo werden bij het grafische drukwerk de letters 
verfijnd uitgeschreven door middel van kalligrafie, werd er gewerkt met een handpers waarbij 
gedrukt werd op handgeschept papier. Zij gebruikten een nieuwe 
ornamentele stijl die gebaseerd was op elegante, aan de natuur 
ontleende motieven die vaak gekenmerkt werden door sierlijke, 
vloeiende lijnen (Groenendaal, 1975, p.79).   
 
 
 
Op het affiche van de Delftsche Slaolie Fabriek uit 1895  gemaakt 
door Jan Toorop (1858-1954) op afbeelding 2  (Purvis, 2006, p.12) 
is een voorbeeld te zien van de Nederlandse art nouveau. De 
letters op het affiche zijn met hun stroming verweven; het heeft 
een natuurlijk, krullend karakter wat doet denken aan de 
organische vormen van takken en bladeren uit de natuur. 
  
 

 
 
Op afbeelding 3 (Purvis, 2006, p.171) is een ontwerp van de 
voortzetting van het art-nouveau te zien: met het gebruik van 
Traditionele typografie, afstammend uit 1915. De ontwerper Jan van 
Krimpen (1892-1958) was een volger van deze ‘stroming’ waarin de 
nadruk lag op symmetrie, evenwicht en klassieke paginaverdeling. De 
letters hebben geen natuurlijke uitstraling meer maar zijn zeer 
bewust vormgegeven en geplaatst op het papier. Er werd niet meer 
met de hand gekalligrafeerd, zoals Toorop dat deed, maar toch bleef 
het traditionele drukproces behouden.   
 
   
 

       Afbeelding 2 

                                         Afbeelding 3 
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Het tweede kamp dat zich inzette voor een drastische vernieuwing van de typografie, was de groep die 

gebruikmaakte van de schreefloze letter.  

 

Al in 1819 vond de Engelse typograaf William Caslon IV (1780-1869) de eerste schreefloze letter uit, ook 

wel de ‘sans serif’ (zonder schreven) genoemd (Groenendaal, 1975, p.73). Deze letter is te zien op 

afbeelding 4 (Groenendaal, 1975, p.74) en bestaat uit een ‘stam’ met gelijk uitlopende einden, beter 

geïllustreerd in de titel van dit hoofdstuk.                

                                                      Afbeelding 4 

Dit is te verduidelijken met afbeelding 5 (Blogger, 2013) waarbij de twee letterfamilies onder elkaar zijn 

gezet. De bovenste rij illustreert letters zonder schreef. Daaronder ziet men de letter met de 

authentieke Romeinse schreef, bestaande uit een rechte stam met ‘voetjes’, roodgekleurd op afbeelding 

6 (Setola & Pohlen, 2009, p.66) aan zijn uiteinden, die de ‘schreven’ worden genoemd.  

 

 

 Afbeelding 5             Afbeelding 6 

 

In de loop van 1900 werd de basis die Caslon IV had gelegd opgepakt door een grote groep ontwerpers. 

Verschillende ontwerpers en grafici uit Europa ontworpen nieuwe schreefloze letters en 

experimenteerden hiermee. De Duitse typograaf Jan Tschichold zou een vinger op alle verschillende 

schreefloze letters leggen door een gebundeld werk te maken met daarin alle aspecten van de nieuwe 

ontwikkelingen van de typografie. Hij lanceerde de term Nieuwe Typografie lanceert. Het boek Die Neue 

Typografie, geschreven en samengesteld in 1928, (Broos, 1994, p.66) was een manifest voor het 

moderne vormgeven waarin Jan Tschichold onder andere, alle letters die niet tot de groep van 

schreefloze letter behoorden, afkraakte. Typografie moest symbolisch zijn voor wat de moderne 

techniek had gebracht: eenvoud, efficiëntie, doelmatigheid en helderheid. Het boek werd als een soort 

Bijbel gezien voor de grafische vormgevers.  
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Continuïteit van lettertypen en reacties 

In Europa ontstond rond 1900 een wisselmarkt van kunst. Sommige kunstenaars besloten om een tijd in 

het buitenland te wonen en te werken. Anderen correspondeerden met elkaar. Er was sprake van een 

internationale uitwisseling van ideeën en visies omtrent kunst, diverse –stromingen en kunstuitingen. 

De opkomende drukpublicaties stimuleerden de verspreiding van deze uitwisseling.  

 

Bij meerdere ontwerpen in de kunst en grafisch vormgeving uit Nederland en het buitenland, zijn 

concrete overeenkomsten te vinden tussen de typografie. De jaren twintig van de twintigste eeuw 

kunnen omschreven worden als een experimentele speeltuin in de typografie.  

Er is een ‘reactie-lijn’ te zien tussen de stroming Arts & Crafts Movement, die zich afzette tegen de 

Victoriaanse stijl, dominerend vanuit Engeland rond 1850 en tegen de industriële revolutie. Volgend op 

deze groep, namen de leden van de art nouveau hun ambachtelijke visie over. Hieruit gingen typograven 

en ontwerpers de term traditionele typografie gebruiken, waarin zij bepaalde ambachtelijke en 

traditionele grondbeginselen overnamen.  

De gebruikers van de schreefloze letter stonden recht tegenover de grondbeginselen van de traditionele 

typografie betoogt Purvis (2006, p.167): 

De aanhangers die de traditionele typografie gebruikten, waren van mening dat de typografie 

niet als eigen platform diende te gebruiken, maar dat de boekontwerpers op de allereerste 

plaats in dienst moesten staan van de schrijver en de lezer.  

Deze grondregels stonden lijnrecht tegenover de constructivistische en De Stijl benadering en 

leidden tot een aanhoudend ideologisch conflict tussen beide partijen.  

De schreefloze letter is concreet te herleiden uit de eerste letter die Caslon IV heeft ontworpen in 1819 

(Groenendaal, 1975, p.73). Vanuit de ‘Caslon’ evolueert de letter door en werd door verschillende 

ontwerpers naar eigen wil en visie omgevormd tot nieuwe schreefloze lettertypen. Het boek Nieuwe 

Typografie van Jan Tschichold werd door deze ontwerpers gretig gebruikt als inspiratie.  

De modernistische kunstgroeperingen lanceerden hun visies en grondbeginselen in publicaties 
die rijkelijk werden verspreid onder het publiek. In deze publicaties werd veel 
geëxperimenteerd met typografie. Het onderstaande citaat van Broos (1994, p.43) is typerend 
voor deze snel veranderende periode omdat hierin wordt verduidelijkt dat kunstenaars van 
kunststromingen zo veel mogelijk aandacht probeerden te trekken door middel van typografie:  
 

De kunstenaarstijdschriften lieten een grote vrijheid van vormgeving zien en de samenstellers 

zetten zich bewust af tegen de traditionele regels van de typografie. Vette en magere letters in 

grote en kleine korpsen, lijnen, punten en pijlen, felle kleuren- alles was geoorloofd om vorm te 

geven aan dadaïstische poëzie en om aandacht te trekken voor opruiende manifesten. Dichters 

en schilders leerden samen met welwillende zetters en drukkers op vrije wijze met het 

typografisch materiaal om te gaan. 
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1.3. Waar was de schreefloze letter in 1900 te vinden in tijdschriften, reclame en kunst te vinden in 
Nederland? 
 
Vanaf omstreeks 1910 gebruikten verschillende vormgevers en kunstenaars in Nederland de schreefloze 

letter in verschillende soorten media.  

 

In het eerste medium ‘tijdschrift’ springt het tijdschrift De Stijl er op het gebruik van de schreefloze 

letter, bovenuit.  

In 1917 werd door onder andere Theo van Doesburg de kunstgroep De Stijl opgericht (Honour & 

Fleming, 2009, p.795). In het bijkomende tijdschrift De Stijl, wat in 1918 voor het eerst werd uitgegeven, 

stonden manifesten die werden vormgeven met veel aandacht voor typografie. Vooral het manifest uit 

1920 riep in drie talen op tot vernieuwing van de literatuur onder het motto: ‘Het woord is dood’. Hierin 

kwam de typografie voor het eerst ter sprake als een belangrijk middel om ‘‘…het woord een nieuwe 

betekenis en een nieuwe uitdrukkingskracht te geven’’ (Broos, 1994, p.20). In de tekst van het manifest 

op afbeelding 7 (Broos, 1994, p.65) is hier al een eerste aanzet toe te zien. Er is gebruik gemaakt van 

verschillende lettertypen, het inspringen van zinnen en het apart zetten of isoleren van woorden.  

 

De schreefloze letters zijn gebruikt voor de titel en de tussenkopjes. De letter met schreef is gebruikt om 

de inhoud tekst te weergeven. Hierbij wordt al duidelijk dat het gebruik van letters mét schreef niet 

‘verboden’ is. 
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Afbeelding 7 
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Vier jaar na de oprichting, in 1921, ontwierp Theo van Doesburg een nieuwe omslag voor het tijdschrift, 

te zien op afbeelding 8 (Purvis, 2006, p.78). Het rode logo ‘NB’ staat voor de afkorting Nieuwe Beelden.  

 

                                   

Afbeelding 8 

Theo van Doesburg bracht gedurende het bestaan van De Stijl een ruim internationaal team van 

kunstenaars (waar ook grafische ontwerpers en architecten van Duitse Het Bauhaus bij aansloten) bij 

elkaar, die zich interesseerden in het grafische deel en typografie van het tijdschrift. Vooral het 

constructivisme inspireerden de leden van De Stijl. De Hongaarse Vilmos Huszár(1884-1960), ontwierp 

het logo op afbeelding 7 (Broos, 1994, p.65).  De Russische El Lissitzky (1890-1941), bracht veel 

constructivistische uitgangspunten mee, die later ook Piet Zwart zouden inspireren in zijn 

reclamepublicaties.  

 
Langzamerhand werd de letter ook populair in het medium 
‘reclame’. In winkels verschenen steeds meer flyers en affiches met 
aanbiedingen waarop de tekst in een schreefloos lettertype 
gedrukt was, zoals te zien is op afbeelding 9 op een affiche van 
winkel magazijn De Bijenkorf (Vries, 1970, p.6).  
 
Vooral ontwerper Piet Zwart (1885-1977) maakte meerdere 
reclameontwerpen waar hij consequent de schreefloze letter in 
gebruikte. In geen van zijn ontwerpen zijn letters mét schreef te vinden (Broos, 1994, p.114). 
Purvis (2006, p.127) benadrukt hoeveel Zwart geïnspireerd was door de grondbeginselen van 
de Nieuwe Typografie: 
 

Door zijn functionaliteit, eenvoud en het gebruik van basale typografische elementen 

beantwoordde Zwarts typografie aan de meeste van de door Jan Tschichold opgestelde normen 

voor de Nieuwe Typografie. Zwart gaf de voorkeur aan pretentieloze schreefloze lettertypen, 

meestal in onderkast, vond nodeloze versiering taboe en was van mening dat kleur alleen om 

functionele redenen mocht worden gebruikt.  

                                        Afbeelding 9 
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Zwart volgde de ontwikkelingen van het Russische constructivisme en het Nederlandse De Stijl op de 

voet, zoals aantoonbaar is te zien in het reclameontwerp voor Vickers House uit 1923 op afbeelding 10 

(Brentjes, 2008, p.34). Zwart gebruikte de ‘N’ voor de drie woorden zagen, boren en vijlen. De Russische 

El Lissitzky en Van Doesburg hadden dit bedacht en uitgevoerd in 1922 voor het woord ‘Allen’ in het 

prentenboek Tussen twee kwadraten, te zien op afbeelding 11 (Lommen, 2012, p.61).  

 

                                                              

 

Afbeelding 10 

 

 

   

 

 

  

 

 

Afbeelding 11 
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In het medium ‘kunsten’ zijn niet veel letters te vinden op een uitzondering van kunstenaar I.K. Bonset 

na.   I.K. Bonset, pseudoniem voor Theo van Doesburg (1883-1931), wijdde zich een korte periode in de 

sferen van de Zwitserse DADA (Purvis, 2006, p.33). In 1920 werden in tijdschrift De Stijl de zogenoemde 

letterklankbeelden gepubliceerd door Bonset. Deze ‘gedichten’ waren al geruime tijd bekend in de 

Zwitserse DADA-kunst, waar verschillende lettertypen, -grootten en plaatsingen te zien zijn. 

In de ‘gedichten’ van Bonset, getiteld X-beelden, wilde hij geluid ‘typografisch weergeven’. De 
betekenis van de woorden werd aangeduid via verschillende lettergrootte en ordeningen. Deze 
impliceerden de uitspraak van het gedicht (Purvis, 2006, p.87). De schreefloze letters die te 
vinden zijn in het letterklankbeeldgedicht, op afbeelding 12, (Purvis, 2006, p.87) van Bonset 
worden afgewisseld met letters mét schreef. Deze worden vet gedrukt als Bonset iets wil 
verduidelijken of emotioneler wilt doen lijken. De letters op de linker pagina zijn kapitalen en 
zijn slanker van postuur. 
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Afbeelding 12 

   

Met het aantonen en beschrijven van de schreefloze letter in het medium kunst, wordt dit hoofdstuk 

afgesloten. De deelvragen zullen uiteindelijk de hoofdvraag gaan beantwoorden in het derde hoofdstuk, 

de conclusie. In het volgende hoofdstuk wordt de tweede periode behandeld: het begin van de 

eenentwintigste eeuw.  
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2000-2014-    De handgeschreven letter: een symbool van authenticiteit?  

In dit hoofdstuk zal een omschrijving worden gegeven van de tijdgeest vanaf 2000 tot deze huidige tijd, 

waarin een klimaat is ontstaan voor de opkomst en populariteit van de handgeschreven letter. Ook in dit 

hoofdstuk wordt de structuur gehanteerd waar dezelfde factoren worden getoetst als in het voorgaande 

hoofdstuk, die de geformuleerde deelvragen zullen beantwoorden.  

 

2.1 Hoe is de tijdgeest te duiden en zijn de mogelijkheden in de techniek in de periode 2000-2014 in 

Nederland? 

De mens leeft in een maatschappij waarbij gedurende de laatste twintig jaar van de deze eeuw 

behoorlijke veranderingen plaatsvonden op het gebied van economie, industrie en techniek, en 

globalisering. De mens wordt door deze ontwikkelingen vervreemd van zichzelf, stelt Kraak (2014, p.31): 

Dat komt overeen met wat veel denkers over authenticiteit schrijven: de maatschappij 

vertroebeld het zelfbeeld, het kapitalisme heeft de mens van zichzelf vervreemd. Sinds de 

industriële revolutie werden we ook nog eens overspoeld door ontzuiling, ontideologisering, 

globalisering en ‘medialisering’ stuk voor stuk ontwikkelingen die de mens verder van zijn 

oorspronkelijke ik lieten afdrijven.  

Er is een verplaatsing aan het ontstaan in de stand van de mens in deze individualistische maatschappij. 

In deze ‘criciswereld’ ontstaan er veel initiatieven ontstaan waar geld minder of helemaal geen rol 

speelt. Er ontstaan nieuwe manieren van groepsvorming waar de mensen voorkeur geven aan delen in 

plaats van bezitten (Grave, 2014, p.16). Deze ontwikkeling kan geïllustreerd worden met nieuwe 

bedrijven die in korte tijd flink gegroeid zijn en populair. Internetsites als Autodelen.nl; Airbnb.com en 

Campinginmygarden.com, Thuisafgehaald.nl, Repaircafe.nl en stichtingen als Bureau Buurtzorg en Eigen 

Kracht Centrales worden opgezet (Boland et al., 2014, p.7). De situaties die deze bedrijven 

voortbrengen, worden win-win situaties.  

De persoon die zijn diensten aanbiedt, gebruikt zijn eigen kracht en kwaliteiten waar de andere, 

gebruikende persoon weer profijt van heeft: ‘’Het individu maakt een verbinding met gelijkgestemden 

en passeert eenvoudigweg voorgekookte systemen’’ (Boland et al., 2014, p.9).  

 

Deze tijdsperiode staat voor de mens in het teken van kennen, weten en traceren. Het omstreden bio-

industriesysteem moet volgens velen op de schop en de omstreden massaproductie wordt ook zwaar in 

twijfel genomen. Men wil niet meer onbewust kopen in de grote supermarktketens, waar 

televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde ons heeft laten zien dat bijna geen enkel product niet 

meer te vertrouwen is.  
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De mogelijkheden in de techniek  

 

Al in 1978 creëerden Adobe en Apple Macintosh de term ‘Desk Top Publishing’ (DTP) (Mulder, 1993, p. 

43). Hieronder vallen tegenwoordig alle software van grafische programma’s waarmee ontwerpers hun 

drukwerk vormgeven met op de computer gebaseerde typografie.   

In de praktijk wordt er vrijwel niet meer met loden letters gedrukt. Op het scherm is alles mogelijk, wat 

in ‘lood’ ook mogelijk was, met daarnaast nog velen extra’s: het verlengen, verbreden of scheef trekken 

van een letter. 

 

In onze huidige samenleving hebben we te maken van de digitalisering van papier. Boeken zijn digitaal 

te verkrijgen als IBooks en kranten worden ook vaak op internet gelezen.  

Kranten en tijdschriften worden nog steeds met de offsetmachine gedrukt, die in 1960 werd verbeterd 

(Mulder, 1993, p.35).  

Lettertypes zijn toegankelijker dan ooit te voren. Door de groei van digitale ‘lettertheken’ kunnen niet 

alleen grafisch vormgevers fonts downloaden, maar ook amateurs die ze gebruiken in Word-

documenten of in persoonlijke ontwerpen (Letterfontein, p.36). 

Naast deze snelle ontwikkelingen in de grafische productie wordt toch de ambachtelijke productielijn 

populairder. De traditionele druktechnieken letter-, zeef-, en lithodrukken en etsen kunnen worden 

gebruikt op al bestaande grafische ateliers. Hierbij moet de ontwerper rekening met alle stappen die 

met de hand verricht moeten worden. Letters moeten gezet worden in spiegelbeeld, de vingers worden 

vies van het inkt en een oplage is, niet zoals bij de offsetdruk, niet meer onbegrensd is. Deze manieren 

zullen van expressie en esthetische waarden zullen de komende jaren hun relevantie behouden (Purvis, 

2006, p.394). 
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2.2 Wat zijn de opkomende lettertypen in de periode 2000-2014 in Nederland en in hoeverre is er 

sprake van continuïteit of juist van een reactie? 

Door de computer is veel van de, in de vorige eeuw ontworpen typografie, gedigitaliseerd en daarmee 

goed geconserveerd. De toegankelijkste manier van het kiezen van een lettertype gebeurd in 

tekstverwerker Microsoft Word, waarvan de eerste versie uitkwam in 1991 (Setola & Pohlen). Een groot 

deel van de bevolking heeft hier wel eens mee gewerkt en ervaart de zelfstandigheid bij het kiezen van 

een bepaald lettertype. Hier wordt de gebruiker bewust van de bepaalde ‘sfeer’ van een letter. Er wordt 

een passende letter gekozen voor het doel van het document; een klassiek en romantisch ogende letter 

voor bijvoorbeeld een bruiloft. Ook kan er gebruik worden gemaakt 

van de ‘kunstzinnige’ letters uit WordArt op afbeelding 13 

(Microsoft Office, 2014). 

 

 

 

Op internet zijn er veel websites te vinden waar men gratis 

lettertypen, ‘fonts’ kan downloaden. De website www.dafont.com 

biedt meer dan 1000 lettertypen aan die door professionele 

typograven én hobbyisten zijn ontworpen (Dafont, 2014). De 

lettertypen kunnen worden geüpload en worden gecategoriseerd, bijvoorbeeld in de lettersoorten 

‘Basic’ waar sans serif onder valt, en ‘Foreign look’ waar je Chinees ogende letters kunt vinden zoals op 

afbeelding 14 (Dafont, 2014). De site creëert een zeer toegankelijke manier voor het gebruiken van 

lettertypen die door enthousiaste (amateur) typografen zijn ontworpen. 

 

                                     Afbeelding 14 

 

De immense digitale ‘bibliotheek’ waar meer dan 2200 lettertypen zijn te vinden, is Adobe Type (2000) 

(Setola & Pohlen, 2009, p.30). Dit product biedt de mogelijkheid het gekozen lettertype meteen in het 

ontwerpprogramma Adobe Indesign te gebruiken.  

 

Afbeelding 23 
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Er wordt tegenwoordig veel onderzoek gedaan naar de fysiologische kenmerken en waarden van een 

letter (Groenendaal, 1975, p.226). Zo worden er ‘wetenschappelijke’ letters ontworpen voor kinderen 

met dyslexie, die goed moeten leesbaar zijn en een bepaald effect hebben op het brein tijdens het 

lezen. Op afbeelding 15 (Lexima, 2014) wordt een korte uitleg gegeven hoe dit werkt.  

 

                           

Afbeelding 15 
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Continuïteit van lettertypen en reacties 

  

De handgeschreven letter is geen compleet nieuwe letter, zoals wel het geval was in 1900 met de vers 

gelanceerde schreefloze letter. Tot 1980 werden winkelpuien, reclamemuurschilderingen en 

straatnaamborden door professionele letterschilders, met de hand ‘beletterd’ met penseel en verf. Deze 

letters worden ‘scripts’ genoemd en stamden af van een elegante drukletter uit 1850 uit de Verenigde 

Staten, zoals te zien is op afbeelding 16 (Heller, 2012, p.4). In Nederland zijn deze bijna niet meer in het 

straatbeeld te zien omdat de computer tijdbesparender en minder arbeidsintensievere alternatieven 

aanbod, zoals strijkletter in vinyl die rond 1980 werden uitgevonden (Buijs, 2014, p.59).  

 

 

                                       

Afbeelding 16 

 

 

Rond 2000 werd het gebruik van de handgeschreven letter weer populairder. Vooral illustratoren die 

gebruik maken van het internet, bijvoorbeeld door middel van Blogs, hebben gezorgd voor de 

verspreiding ervan, schrijft Buijs (2014, p.63): 

Wie blogs, Instagram en Pinterest een beetje in de gaten houdt, had het al gezien: letters 

tekenen is een trend. Zeker bij illustratoren maar ook bij ‘handcrafters’. Wie het ‘lettertekenen’ 

ongetwijfeld een boost heeft gegeven, is de Amerikaanse illustrator Lisa Congdon. Op 1 januari 

2012 startte ze een blog waarop ze 365 dagen lang iedere dag een handgeschreven tekst, quote 

of soms maar één enkele letter postte. Zo nu en dan volgens de officiële wetten van kalligrafie, 

maar ook gebaseerd op vintage letters en soms volgens eigen ontwerp.  
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Bij de handgeschreven letter moet niet alleen maar gedacht worden aan het ‘schoonschrift’ 
waarbij de letters cursief aan elkaar geschreven zijn. Ook het losse handschrift uitsluitend 
bestaande uit kapitalen, en ‘de aspergeletter’1: een langwerpige, iele letter met een lange stam, 
behoren tot de handgeschreven letter(Groenendaal, 1975, p.103). De aspergeletter is te zien in 
het de ‘titelafbeelding’ van het voorwoord, geschreven door illustrator Marieke de Wit (De Wit, 
2014). 
 

Er is sprake van een tegenbeweging die zich afzet tegen de digitalisering van de typografie. Door de 

websites zoals www.dafont.com groeit de afzetmarkt van letters gestaag en is er misschien te veel 

keuze. Een digitaal geproduceerde tekst kan saai en steriel en ogen; er wordt altijd gestreefd naar een 

bepaalde perfectie, symmetrie en misschien wel naar een utopie. Ironisch genoeg, gebruiken de huidige 

ontwerpers van de handgeschreven letter niets van al deze mogelijkheden in de techniek. Vanaf 2000 

zijn er ontwikkelingen waarbij de mens verlangt naar het ambacht van het creëren, stelt Buijs (2014, 

p.62):   

Dat we nu leven in een tijd waarin er meer en meer aandacht is voor het handgemaakte, het 

ambacht, zal zeker meespelen. Want letters tekenen is een ambacht. Het schilderen van letters 

op bijvoorbeeld winkelruiten is een eeuwenoud beroep, in het gedrang geraakt door 

letterstickers, maar nog steeds bestaand.  

 

In handgeschreven tekst zit een uniek karakter, van persoonlijkheid en een zeker charme, wat veel 

illustratoren en grafische ontwerpers aantrekt. Dit schets Buijs (2014, p.59):  

Er zijn altijd trends in design en in illustreren. En blijkbaar is op dit moment hand lettering 

populair. Op een bepaalde manier is het een reactie op al die jaren tachtig tot begin deze eeuw. 

Nu gaan we weer terug naar het ‘’lettertekenen’ zoals we dat deden vóór die tijd. Bovendien: 

hoe meer kunstenaars een specialiteit hebben zoals lettertekenen, hoe populairder het wordt.  

 

Aan de trend van het vreedzame, authentieke handschrift zitten kanttekeningen. Tegenwoordig beschikt 

de ontwerper over de middelen om een handschrift op de computer te ontwerpen met 

illustratieprogramma’s of zelfs met een digitale pen met een board, zoals te zien zal zijn op afbeeldingen 

in 2.3.   

  

                                                           
1
 Zelf geformuleerde definitie in samenspraak met Dr. Gerard Alberts   

http://www.dafont./


28 
 

2.3 Waar is de handgeschreven letter in 2000-2014 te vinden in tijdschriften, reclame en kunst te 

vinden in Nederland? 

In het medium ‘tijdschrift’ is het magazine ‘’Flow’  zeer representatief voor de handgeschreven letter. 

Als er een willekeurig nummer van de Flow open wordt geslagen, zijn er veel illustraties te zien waarin 

de handgeschreven letters staan.  

 

In 2009 werd Flow opgericht door Astrid van der Hulst en Irene Smit. Het is een blad over ‘mindfulness’ 

en ‘positieve psychologie’ (Flow, 2014) waar ook veel ruimte is voor kunst, ‘lifestyle’ en voeding. Flow 

wordt verkocht in Nederland en in twintig landen wereldwijd. De redactie noemt Flow een tijdschrift 

voor papierliefhebbers, omdat er bij iedere editie ‘cadeautjes’ als inspiratieboekjes zitten.  

 
Op elke pagina van het magazine is een uitvoering van één van hun diverse illustratoren te zien 
die een tekst in haar handschrift heeft geschreven. De letters op afbeelding 17 (Flow, 2014, 
p.63) zijn getekend door Lisa Congdon. Zij is een Engelse illustratrice en maakt posters met 
spreuken in handgeschreven tekst met tekeningen erbij.  
 
 
 

                                                 
Afbeelding 17 
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Verder zijn er ook ‘handgeschreven’ letters die 
door de computer zijn gemaakt, zoals te zien is 
op afbeelding 18 (Flow, 2014, p.60) Dit digitaal 
ontworpen lettertype ziet er uit als het 
schoonschrift dat kinderen onderwezen krijgen 
op de lagere school.  
 
 
Ruby Taylor is een vaste illustrator bij de Flow; haar illustratiestijl is te zien op afbeelding 19 
(Flow,2014, p.59). Zij vult een pagina met een soort gebruiksaanwijzing waarbij alle tekst in 
verschillende soorten letters is geschreven.  
 
 

                       
Afbeelding 19 

 
Bij het Flow-nummer van juni 2014 is een klein opdrachtenboekje (het ‘cadeautje’ van de 
maand) gevoegd. How to Hand Letterring: Tips & Tricks, te zien op afbeelding 20 (Flow, 2014, p. 
63) geeft aan dat Flow een trend ziet in het schrijven van handgeschreven letters en de lezer wil 
helpen bij het zelf creëren van goed uitziend handschrift door middel van simpele opdrachten, 
die op afbeelding 21 (Flow, 2014, p.63) worden uitgelegd.  
 

                                                           
Afbeelding 30 

Afbeelding 18 
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Afbeelding 21 
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De modetijdschriften ‘Linda’ en ‘Elle’  gebruiken in hun lay-out ook een 

handschrift-ogende letter, zoals te zien is op afbeelding 22 (Linda, 2013, 

p.91) en op afbeelding 23 (Elle, 2012, p.96) Dit is geen handschrift maar 

een lettertype, wordt verteld op een forum op internet (Macfreak, 2014). 

Op www.dafont.com onder het thema ‘handwritten’, is het handschrift 

‘Thin Skinned’ te vinden wat ogenschijnlijk gebruikt is, te zien op 

afbeelding 24 (Dafont, 2014).  

 

 

 

 

                                                                                               

Afbeelding 22 

Afbeelding 23 

Afbeelding 24 

http://www.dafont.com/
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In het tweede medium ‘reclame’ is de handgeschreven letter, opvallend genoeg, te vinden in voedings-

gerelateerde plaatsen. De hedendaagse klant wil zo veel mogelijk zien en weten van zijn product. Het 

moet een lokaal en esthetische karakter hebben wat betrouwbaar en traceerbaar is en als belangrijkste: 

authentiek. Kniesmeijer (Persoonlijke vermelding, 2014) legt dit goed uit: 

De kracht van het individu staat erg centraal de laatste jaren: de trend nu is ‘op eigen kracht’. 

Het is een grote maatschappelijke revolutie waarbij het gaat om je eigen handtekening. Dit geeft 

meteen een sociologische duiding waarom het letterlijke ‘handschrift’ nu zo in ontwikkeling is in 

design: we zijn aan het zoeken naar een nieuwe authenticiteit.  

De uitleg van het citaat is meteen toe te passen op een afbeelding (25) (Bordewijk, 2014), van een 

menukaart van Restaurant Bordewijk in Amsterdam, waar elke dag het verse aanbod wordt op 

geschreven. De gast fantaseert bij deze, poëtisch aan elkaar geschreven woorden, over de verse vis die 

op de vroege ochtend, op de markt is gekocht. 

Kunstenaar Paul Faassen, die altijd zijn handgeschreven schrift gebruikt in zijn ontwerpen, weet de 

karaktereigenschappen van handschrift goed te definiëren (Persoonlijke vermelding, 2014):    

De klant wil weten waar zijn eten vandaan komt. Het draait allemaal om authenticiteit. ‘What 

you see is what you get’, eerlijk en persoonlijk, ‘anti corporate’ en ‘anti-industriëel’. Handschrift 

staat voor ambacht en aandacht voor het persoonlijke zoals bij een handgeschreven brief.  
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Afbeelding 25 
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Afbeelding 26 (Alberding, 2014, p.0) toont een overduidelijk 

goed voorbeeld die het verband tussen voeding en de 

handgeschreven letter laat zien. Op de cover van het 

programmaboekje voor het ‘Film Food Festival’  waar, behalve 

de titel en de datum van het festival, alles handgeschreven is. 

Het handschrift, uitsluitend in kapitalen, oogt snel geschreven, 

met weinig precisie en concentratie. 

 

                                                

 

 

 

Vormgeefster en kokkin Yvette van Boven sluit hier op aan. In 

de Volkskrant Magazine (Boven, 2014, p.65) publiceert zij elke 

week een recept wat handgeschreven en geïllustreerd is. Op afbeelding 27 (Boven, 2014, p.65) is een 

van deze recepten te zien: kleine tekeningetjes stellen de ingrediënten voor en de handelingen worden 

zijn snel opgeschreven.  

 

Afbeelding 27 

Afbeelding 26 



35 
 

 

 

Verder wordt het gebruik van de handgeschreven 

letter ook door gezet bij net opgerichte lunchrooms 

die de letter gebruiken als een deel van hun huisstijl. 

De Amsterdamse lunchroom ‘De Laatste Kruimel’, te zien op afbeelding 28 (Laatstekruimel, 2014) 

hebben hun logo met de hand geschreven. Deze letters zijn niet aan elkaar geschreven maar bestaan uit 

losse, iele letters: de ‘aspergeletter’.  

 

 

Afbeelding 29 

De menukaart is op een groot krijtbord geschreven, op afbeelding 29 (Eigen foto, 2014). Ook buiten de 

grenzen van Nederland heeft de handgeschreven letter de lunchrooms veroverd. In Antwerpen is 

onlangs een nieuwe winkel geopend met een logo in handgeschreven aspergeletters, op afbeelding 30 

(Eigen foto, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

Het besef dat consumenten in toenemende mate belang 

hechten aan lokale producten, is ook bij diverse 

Afbeelding 28 

Afbeelding 30 
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commerciële bedrijven doorgedrongen (Koning, 2009, p.71). In hun reclames wordt een ‘zogenaamde’ 

handgeschreven letter gelanceerd.  

In de ‘Andrélon’ reclame (Unilever) op afbeelding 31 (Flow, 2014, p.5) zijn de zinnen in een ijverig, bijna 

kinderlijk handschrift geschreven. Toevallig is Yvette van Boven gevraagd voor het schrijven van dit 

handschrift door reclamebureau JTW (Yvettevanboven, 2014).  

 

                          

Afbeelding 41 

Het lettertypen van de reclames van Unox (Unilever) op afbeelding 32 (Flow,2014, p.12)  en Maggi 

(Nestlé) op afbeelding 33 (Flow, 2014, p.22) zijn lastig te ontleden in zijn herkomst. De letters lijken sterk 

op een ‘echte’ handgeschreven letter, maar het kan ook goed met de computer ontwikkeld zijn.  Wat 

opvalt, is dat de letters van deze reclames allemaal op een boodschappenlijstje met ouderwetse lijntjes 

is zijn geschreven, een herkenbare en stimulerende manier voor bijvoorbeeld een moeder die 

boodschappen moeten doen.  

              

Afb.32                                                                                                                               Afb.33 
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In het laatste medium ‘kunst’ is de handgeschreven letter vanaf 1998 al gebruikt door kunstenaar Jan 

Rothuizen. Tijdens een interview (Amsterdam, 27 maart, 2014) vertelt Jan Rothuizen (1968) dat hij veel 

met graffiti heeft gewerkt; een zeer gestileerde manier van lettertekenen die zijn handschrift heeft doen 

ontwikkelen. Het handschrift wat hij ‘gebruikt’ als hij snel iets in zijn agenda schrijft, is hetzelfde als het 

handschrift in zijn gepubliceerde boeken.  

 

       

Afbeelding 34 

 

Het eerste boek van Jan Rothuizen, On a clear day you can see forever uit 1998, bevat veel tekst en 

afbeeldingen. De teksten lijken door middel van een computer gezet zoals te zien is op afbeelding 34 

(Rothuizen, 1998, p.171) maar Rothuizen vertelt dat alle tekst in 

het boek is overgeschreven door meer dan twintig personen (J. 

Rothuizen, persoonlijke mededeling, 27 maart, 2014), zoals te zien 

is op afbeelding 35 (Rothuizen, 1998, p.190) waar een dame een 

tekstblok overtrekt met een fineliner-pen.              

 

Hoe universeel het computerlettertype vóór het overtrekken ook 

was, als er goed wordt gekeken naar de verschillende tekstblokken 

in het boek, zijn er wel degelijk kleine verschillen te zien: de 

rondingen, uiteinden en diktes van de letter zijn anders. Hieruit 

wordt duidelijk dat iedereen zijn handschrift zeer verschillend is.  
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De Zachte atlas van Amsterdam (2009) bevat een verzameling van handgetekende kaarten van de stad 

Amsterdam. Op afbeelding 36 (Rothuizen, 2009, p.99) is één van de platen zie zien, waarbij tussen de 

kleine tekeningen van een boekhandel, vooral veel geschreven staat. Op afbeelding  37  (Rothuizen, 

2009, p.99) is een detail van de kaart te zien waar de tekens nog nader bekeken kunnen worden. Het 

handschrift is los en vlug geschreven, bestaat uitsluitend uit kapitalen maar is toch gestroomlijnd.  

 

 

 

 

                                 Afbeelding 36 
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                                                                                                                                                Afbeelding 37 

Met de letters van Jan Rothuizen eindigend, zullen nu de conclusies van de twee hoofdstukken van dit 

onderzoek worden beschreven in het volgende, en laatste hoofdstuk.  
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Dit afstudeeronderzoek toonde aan dat er drie factoren zijn dat het schreefloze lettertype 
opkwam in begin twintigste eeuw en toonaangevend werd voor tijdgeest en dat het 
handgeschreven letter opkwam in het begin van de eenentwintigste eeuw en toonaangevend 
werd in tijdschriften, reclame-uitingen en in de kunst.  
 
De belangrijkste factoren zijn, zoals te verwachten, de kenmerken van de tijd waarin de letters 
opkwamen, wat in de vorm van de ‘tijdgeest’ is onderzocht.  
 
Bij het onderzoek naar de schreefloze letter in hoofdstuk 1 was er een geschikt klimaat 
ontstaan voor de bloei van nieuwe en aangepaste typografie. Bij de nieuwe kunststromingen 
van het modernisme hoorde ook een nieuwe grafische uitstraling. De Eerste Wereldoorlog 
zorgde er voor dat kunststromingen radicaler reageerden op bestaande stromingen: er werd 
gestreefd naar vernieuwing en verwerping van de ‘oude’ wereld, zelfs naar een utopische 
wereld. 
In Europa was sprake van veel kunstzinnige uitwisseling die een enorme internationale expansie 
veroorzaakte, waardoor ook de in die tijd, revolutionaire letter, door middel van 
tijdschriftpublicaties werd opgepakt en een inspiratie was voor velen. De expansie en interesse 
van de schreefloze letter kan geïllustreerd worden door het overzichtsboek wat typograaf Jan 
Tschichold in 1928 publiceerde waarin hij alle soorten en maten van de nieuwe schreefloze 
letters uit heel Europa categoriseerde en dit een naam gaf: de Nieuwe Typgrafie.  
 
De tijdgeest die invloed heeft gehad, en vooral heeft, op de ontwikkeling en verspreiding van de 
handgeschreven letter in de periode vanaf 2000 tot het heden is te vatten in één kernwoord: 
authenticiteit. De consument van de huidige massaconsumptiemaatschappij wil weten waar 
zijn/haar gekochte product vandaan komt en hoe en waar het is geproduceerd. De intentie van 
de handgeschreven letter past bij de instelling van ‘de kracht van het individu’, en ‘de bewuste 
consument’ die de laatste jaren centraal is komen te staan. De letter staat symbool voor een 
hand naar simpelheid, eenvoud en herkenbaarheid maar ook voor ambacht, natuurlijkheid en 
traceerbaarheid.  
 
De tweede factor die een rol heeft gespeeld in de opkomst van de schreefloze letter en de 
handgeschreven letter is de stand van de techniek in de betreffende periode. In beide periodes 
is het opmerkelijk is dat de laatste factor, de reactie op andere letters, vloeiend door loopt op 
de mogelijkheden van de techniek.  
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De uitvindingen van diverse machines in de grafische drukwereld, zoals de eerste Lino- 
zetmachine in 1886, hebben er voor gezorgd dat het produceren en het gebruiken van een 
letter gemakkelijker en minder arbeidsintensief werd.  
De gebruikers van de schreefloze letter bereikten hun doel dat het proces van drukken en de 
eindresultaten mechanisch, strak, snel en hedendaags ogen, bijna alsof ze streefden naar een 
soort digitalisering.  
De gebruikers van de schreefloze letter stonden tegenover de kunststroming die de 
industrialisatie van het drukproces juist verafschuwde. De gebruikers van de Traditionele 
typografie, afstammend uit de Arts & Craft Movement en de art nouveau, streefden naar puur 
handwerk en de voortgang op het ambacht.  
 
In de huidige, geavanceerde ‘digitale’ tijd kan ieder naar behoeven letters maken. In een groot 
contrast is, met alle mogelijkheden in de techniek, is de handgeschreven letter een pure en 
persoonlijke uiting van de ontwerper: simpeler, puurder en unieker kan het niet. Het is wel zo 
dat ook handgeschreven letters nu worden ontworpen op de computer, die bijvoorbeeld 
worden gebruikt in de (commerciële) voedingssector.  
 
Om na te gaan of de twee lettertypen toonaangevend waren in de twee onderzochte periodes 
heb ik de letter in drie media (tijdschriften, reclame-uitingen en in de kunst)  
onderzocht en geanalyseerd. De uitkomsten zijn niet zo eenduidig.  
 
De schreefloze letter is in de drie media ruimschoots te vinden. Vooral in de duidelijke en 
overtuigende reclame-ontwerpen van Piet Zwart, waarin hij unaniem de schreefloze letter 
gebruikte en in de voetsporen van Tschichold trad, is een nieuwe uitdrukkingskracht te zien. 
Natuurlijk werden er ook andere lettertypen gebruikt. Zo gebruikten De Stijl-leden ook letters 
mét schreef in hun tijdschrift.  
 
De schreefloze letter werd verweven met de visie op de kunst: de nieuwe typografie gaf het 
woord een nieuwe betekenis zoals in de manifesten van De Stijl. Dit kwam bijvoorbeeld naar 
voren in de letterklankgedichten van I.K. Bonset, waarin werd gespeeld en geëxperimenteerd 
met woord- en letterplaatsing. De internationale invloeden van de typografie van het 
constructivisme (El Lissitzky en Huszár) en de DADA zijn terug te zien in de ontwerpen. 
 
Ik heb ondervonden dat het in de huidige moderne tijd lastiger is om te spreken van één letter 
die kenmerkend is. Dit komt omdat het deze tijd kenmerkend is, dat er gesproken kan worden 
van een ‘democratisering’ van de typografie: iedereen is, te allen tijde en overal in staat om 
elke letter te gebruiken.  
De handgeschreven is vooral toonaangevend in reclame-uitingen, vaak gericht op speciale 
doelgroepen zoals in supermarkten en folders in het voedingscircuit, en lunchrooms, waar de 
boodschap van authenticiteit en ‘natuurlijkheid’ als het ware in de letter zit. 
 
Een van de meest interessante uitkomsten van mijn onderzoek is dat ik een soort omkering 
denk te zien als de twee eeuwwisselingen met elkaar vergeleken worden. Ik heb gevonden dat 
de schreefloze letter mede een reactie was op de klassieke en ambachtelijk gemaakte letter. De 
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ontwerpers wilden vernieuwing, mechanisatie, verheerlijkten de uitvindingen van machine en 
keken uit naar nieuwe technologieën. Daarna heb ik gezien dat de handgeschreven letter juist 
een reactie is op alle digitale letters, die ten overvloede beschikbaar zijn in de hedendaagse 
maatschappij. De ontwerper verwerpt de computer: hij vindt ze strak, kil, perfectionistisch en 
misschien wel te rationeel, zonder inhoud en emotie. Mensen willen weer handgemaakte 
voorwerpen en producten, dit kan een reden zijn dat grafische ateliers weer opkomen in 
Nederland.  
 
 
 

            
(Linomachine (voorloper van de typemachine, Mulder, 1993, p.13) 
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