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1. Inleiding 
 
1.1 Algemeen 
Tekstuele communicatie was en is van groot belang voor het overdragen 
van kennis en informatie. Een duidelijke vormgeving van de tekst kan de 
communicatie verbeteren of verslechteren. In de media – in al haar 
verschijningsvormen– en juist op Internet wordt veel gebruik gemaakt van 
tekst om te communiceren.  
 
Een van de oorspronkelijke doelen van typografie is om drukteksten 
optimaal leesbaar te maken. Door de eeuwen heen zijn er lettertypes 
ontworpen die het lezen veraangenamen. Daarnaast zijn er 
papierstandaarden en technische duplicatie mogelijkheden ontwikkeld die 
de distributie van tekstuele informatie tot iets alledaags hebben gemaakt. 
De komst van de computer heeft het ontwerp en distributieproces 
aanzienlijk versneld. Begin jaren 90 kwam er een nieuw massamedium dat 
zowel bij de realisatie, distributie als presentatie de computer nodig heeft: 
Het Internet. 
 
Het Web was vanaf het begin al een tekstueel medium. Toch is de visuele 
kwaliteit van het beeldscherm en Internet nog steeds niet zo hoog als de 
(typo)grafische kwaliteit van de drukmedia.  De imperfecties van typografie 
op dit elektronische medium zijn al vaak ter discussie gesteld. De conclusie 
is vaak dat het beeldscherm een te lage resolutie heeft en het Internet te 
weinig typografische ondersteuning kent om de leesbaarheid van druk te 
kunnen evenaren. Desondanks heeft een aantal bedrijven (waaronder 
Microsoft en Adobe) speciale beeldschermlettertypen ontwikkeld die het 
lezen van het beeldscherm aanzienlijk makkelijker hebben gemaakt.  
 
Maar het Internet is niet alleen leesmedium.  
Naast de beperkingen heeft het Web veel mogelijkheden die niet 
realiseerbaar zijn voor drukwerk. Het is vanuit zowel technisch als 
communicatief oogpunt een verschillend medium. Naast de mogelijkheid 
van het raadplegen van websites, is er indirecte tekstuele communicatie 
mogelijk met e-mail. Ook directe tekstuele communicatie in de vorm van 
‘chatten’ is een populaire methode om ‘online’ te communiceren. Al deze 
middelen hebben als grootste overeenkomst dat ze voor het merendeel 
tekst gebruiken. De huidige Webtechnologie maakt het mogelijk deze 
functies te integreren in webpagina’s die te raadplegen zijn via een een 
‘browser'.   
 
Naast de nieuwe communicatieve functies van tekst, zijn er ook visueel een 
aantal mogelijkheden die met drukwerk niet realiseerbaar zijn. Een opmaak 
voor druk kan dynamisch overkomen maar niet werkelijk dynamisch zijn. 
Op het Internet kan door middel van animatie typografie tot leven komen.  
 
Tekst die animeert is niets nieuws, het gebeurt immers al jaren op film en 
televisie. Toch is er een aanzienlijk verschil. De huidige media die gebruik 
maken van animatie en bewegend beeld zijn ‘push media’. De kijker kan 
het verloop of de volgorde van de inhoud niet veranderen. Internet is ‘pull 
media’. De gebruiker staat centraal, die bepaalt wat en hoe hij of zij 
informatie tot zich neemt. Het Web is vooral een gebruikersmedium. 
Daarnaast is het Web vanuit communicatief oogpunt erg flexibel. De 
ontwerpers bepalen met welke visuele, auditieve of interactieve middelen 
er gecommuniceerd wordt. 
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1.2 Probleemstelling 
Ondanks deze nieuwe mogelijkheden en functies van tekst op het Internet 
worden er nog traditionele definities van typografie gehanteerd. De aan de 
drukmedia gebonden formulering zorgt dan ook indirect voor een 
ondergeschikte rol van typografie in nieuwe media. Typografie is 
ruimschoots vertegenwoordigd in de traditionele ontwerpwereld. Bij het 
creëren van tijdschriften, kranten en boeken zorgen vrijwel uitsluitend 
typografen voor de lay-out en visuele structuur. Op het Internet is de 
gespecialiseerde typograaf ver te zoeken. De grote verscheidenheid aan 
functies en mogelijkheden van tekst op het Web vragen om een 
gespecialiseerde nieuwe media- of Internet typograaf. 
 
Momenteel zorgen grafische ontwerpers voornamelijk voor het visuele 
uiterlijk en dus ook voor de typografie van Internetpagina’s. Omdat 
Webontwikkeling nog redelijk in de kinderschoenen staat zijn deze 
ontwerpers vaak opgeleid met (typo)grafische conventies bedoeld voor 
drukwerk. 
 
Dit heeft als consequentie dat de toegevoegde waarde van Internet met 
betrekking tot visuele, tekstuele en interactieve communicatie niet 
optimaal benut wordt. 
 
1.3 Stelling 
Typografie dient geherformuleerd te worden aan de hand van de extra 
mogelijkheden van tekstuele communicatie op het Internet. Deze 
herdefiniëring is nodig om de nieuwe typograaf te introduceren tot het 
Internet ontwerpproces.  
 
1.4 Vraagstelling 
Op welke wijze kan aan de hand van de nieuwe visuele en interactieve 
mogelijkheden van het Internet het begrip typografie geherdefinieerd 
worden?  
 
1.5 Doel van de thesis 
De nieuwe functies en mogelijkheden van typografie op het Web 
analyseren en zo tot een herformulering van de term typografie komen. In 
relatie tot de nieuwe definitie van typografie probeer ik: 
 
a. het belang van typografie in nieuwe media aan te tonen. 
b. de functieverschuiving van typografie en de typograaf uit te leggen. 
c. het belang van een gespecialiseerde typograaf voor interactieve media 

te benadrukken. 
d. niet zozeer naar de visuele typografische beperkingen, maar juist naar  

de interactieve mogelijkheden van het Internet te kijken. 
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1.6 De opbouw  
 
De ontwikkeling van geschreven taal 
Het eerste hoofdstuk behandelt de geschiedenis en de eigenschappen van 
de geschreven taal. Hoe verhoudt de geschreven taal zich tot andere 
vormen van visuele communicatie?  
 
Conventionele typografie 
In dit hoofdstuk wordt er gekeken welke definities van typografie er 
momenteel gehanteerd worden. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de 
verschillende stijlvormen in de geschiedenis van de visuele communicatie.  
Welke conventies zijn uit de verschillende typografisch stromingen 
voortgekomen? Welke soorten typografie zijn er te onderscheiden?  
 
Animatie als typografische uiting 
In het hoofdstuk animatie ga ik in op de structurele eigenschappen van 
animatie als communicatiemethode. De soorten typografische animatie 
worden geanalyseerd en er wordt onderzocht hoe animatie een 
toegevoegde waarde kan zijn voor Internettypografie.   
 
Visualisatie van digitale media 
Dit hoofdstuk behandelt de visuele eigenschappen van digitale media en 
wat de consequenties daarvan zijn voor de typografie. Hebben de 
verschillen tussen visualisatie op drukwerk en op het beeldscherm 
gevolgen voor de typografische conventies? 
 
Het Internet 
Hier wordt ingegaan op structurele verschillen tussen drukmedia en het 
internet. De basisbegrippen Interactie en Human-Computer Interaction 
worden verklaard. Wat zijn de consequenties van interactie voor de inhoud, 
structuur  en vormgeving? Zijn er richtlijnen voor het ontwerpen van een 
navigatiesysteem? Zoja, hebben deze richtlijnen gevolgen voor de 
typografische vormgeving? 
 
Typografie op het Internet  
Een onderzoek naar de verschillende visuele stijlen op het Web gaat vooraf 
aan het uiteenzetten van de soorten internettypografie. In dit hoofdstuk 
wordt er gekeken of de internettypografie qua functie en doel verschilt van 
de conventionele typografie. Op welke wijze kan de typografie binnen de 
uiteenlopende functies op het Internet efficiënt toegepast worden? Hoe 
gebeurt dit in de praktijk? Welke vormen van interactie worden typografisch 
vormgegeven? Aan de hand van de communicatieve verschillen tussen het 
Internet en de drukmedia wordt het belang van nieuwe media- typografie 
verklaard. 
 
Synthese en conclusie 
Tot slot wordt er gekeken naar de consequenties van de verschillen tussen 
de conventionele typografie en de nieuwe media-typografie. De conclusie 
luidt dat door een eigentijdse herdefiniëring van het begrip typografie een 
synthese kan worden bereikt waarin de mediagebonden eigenschappen 
van de conventionele typografie en de nieuwe media-typografie verenigd 
worden. In het licht van deze synthese worden aanbevelingen gedaan voor 
het functioneren van de nieuwe media-typograaf. 
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2. De ontwikkeling van geschreven taal 
 
2.1 Korte introductie tot de geschreven taal 
 
“The function of type must be considered always: the fact remains that 
typography still serves as the best way to transmit complex intellectual and 
emotional messages in a very concise and precise way.” (Will Harris) 1 
 
Geschreven taal is de meest prominente vorm van kennisoverdracht. Voor 
de uitvinding, evolutie of toevallige ontdekking (daar is men nog niet uit) 
werd kennis door middel van mondelinge overlevering overgedragen. 
Daarom wordt het uitvinden van het schrift als een van de meest 
belangrijke stappen in de menselijke evolutie gezien. 
 
Wat is geschreven taal? De definitie van geschreven taal is volgens The 
Blackwell Encylopedia of Writing Systems: Een serie visuele of  tastbare 
symbolen die eenheden van taal op een systematische manier 
representeren2. Een andere definitie luidt: Een systeem van grafische 
symbolen die gebruikt kunnen worden om gedachten uit te drukken. Wat 
deze definities gemeen hebben is de veronderstelling dat geschreven taal 
een visuele systematiek heeft. Welke eigenschapen van taal worden dan 
gevisualiseerd? 
  
Alle schrijfsystemen zijn een kruising van fonetische en semantische 
(logografische) talen. Het grootste onderscheid tussen de gevarieerde 
internationale schrijfsystemen is de balans tussen 
logografisch/cryptografisch en fonetisch. Van alle huidige talen is Chinees 
de meest logografische taal, en Fins de meest fonetische. De meeste 
westerse schriften zijn voornamelijk fonetisch van aard. Toch is Engels 
minder fonetisch dan bijvoorbeeld Nederlands. Een goed voorbeeld hiervan 
is de diversiteit in de wijze waarop de lettergroep “ough” uitgesproken kan 
worden3. De verscheidenheid aan uitspraken van deze lettercombinatie 
maakt het moeilijk om te achterhalen hoe een woord uitgesproken dient te 
worden. Ook zijn niet alle aziatische talen voornamelijk logografisch. Zo 
gebruikt het Koreaanse schrift  logo-fonetische karakters en dat 
classificeert het als een alfabetische taal net zoals het Engels. 
 
Hoewel de meeste huidige schriften tussen fonetisch en logografisch zitten, 
is de oorsprong van het schrift pictografisch. De oudste symbolen die tot op 
heden gevonden zijn, zijn waarschijnlijk pictografische weergaven van 
concrete objecten. Het oudst gevonden pictografische schrift dateert uit 
ongeveer 20.000 voor Christus.4 Deze afbeeldingen weerspiegelden de 
buitenwereld in geabstraheerde vorm. Het waren illustraties. Deze vorm 
van ‘taal’ wordt de ‘proto-taal’ genoemd. 
 
De ontwikkeling van pictografisch naar fonetisch is een raadsel, en heeft 
op verschillende plekken op aarde op verschillende manieren 
plaatsgevonden.Het huidige westerse Romeinse schrift is gebaseerd op het 
Grieks, dat weer gebaseerd is op schriften uit het Midden-Oosten. Het 
eerste idee voor een alfabet komt van rond twee millenia voor Christus. Het 
alfabet is vermoedelijk ontstaan doordat een jongeman het gebruikelijke 
spijkerschrift te lastig en vervelend vond om te leren.  Op eigen initiatief 
ging hij aan de hand van klanken en associaties letters ontwikkelen.  
 

3Woord: Rijmt op:: 

through true 

though go 

cough off 

thought not 

tough stuff 

 

 

2  Geciteerd door:  
Robinson, 1995, p 14 
 

1Will Harris, 11-4-2001, http://www.will-harris.com/ 

 

 

4 Geciteerd door:  
Robinson, 1995, p 14 
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Zo zou de ‘A’ gebaseerd zijn op de bek van een karper die hapt, de ‘O’ is de 
vorm van de mond van zijn vader die deze klank uitbracht en de ‘S’ is de 
vorm en het geluid van een slang. 

 
Er is altijd een dun onderscheid geweest tussen pictografische, 
logografische en fonetische schriften. Veel schriften hebben 
eigenschappen van alledrie de categorieën. 
 
Typografie is een vak dat zich richt op visuele communicatie. Wanneer 
wordt typografie pictografie (of grafisch ontwerp) en andersom? De 
algemene opvatting is dat typografie gelimiteerd is tot het weergeven van 
fonetische schriften.  
 
2.2 Geschreven taal in de huidige beeldcultuur 
Het lijkt soms alsof tekstuele communicatie in de huidige electronische 
media ondergeschikt is aan de visuele beeldcultuur die de laatste decennia 
van de vorige eeuw steeds meer gedomineerd werd door de televisie. Hier 
wordt voornamelijk gecommuniceerd op concrete visuele wijze (een zo 
direct mogelijke representatie van de werkelijkheid). 
 
Wat dat betreft biedt het overeenkomsten met de allereerste visuele taal, 
de pictogrammen die de werkelijkheid probeerde weer te geven. 
Voor tekstuele communicatie is het televisiemedium in de huidige vorm 
nauwelijks geschikt. Daarom wordt er behalve teletekst en ondertiteling 
minimaal gebruik van gemaakt. Zeker in vergelijking met andere media, 
zoals tijdschriften en boeken. Nu is er sinds de jaren negentig een 
electronisch medium waar aanvakelijk alleen tekstueel op 
gecommuniceerd kan worden: het Internet.  Een belangrijke herintrede van 
voornamelijk typografische communicatie.  
 
2.3 Typografische iconen 
De komst van het Internet, en voornamelijk de functionaliteit van chatten -
direct met een of meerdere personen tektstueel communiceren in 
onderwerp gerelateerde virtuele ‘kamers’-, heeft een groot aantal 
typografische iconen geïntroduceerd. Aangezien chatten een puur tekstueel 
communicatiemiddel is, en men kort en efficiënt wilde communiceren, zijn 
‘emoticons’ ontstaan. Emoticons zijn iconen die een extra lading kunnen 
geven aan een korte zin. Het zijn abstracte weergaven van 
gezichtsuitdrukkingen. Emoticons worden meestal aan het einde van een 
zin gebruikt. Om emoticons te begrijpen dient het hoofd 45 graden naar 
links gedraaid te worden. Hieronder een aantal voorbeelden: 

 
:-)    De allerbekendste: de ‘Smiley’. Deze emoticon die ook in iets 

andere visuele vormen voorkomt geeft blijdschap aan en wordt dan 
ook vaak op zichzelf gebruikt. 

 
;-)    Een knipoog die meestal ironie aangeeft en een desbetreffende zin 

een inhoudelijke wending kan geven. 
 

:-P Lichte vorm van ontevredenheid of schaamte. 
 
Er zijn honderden variaties mogelijk met alle typografische tekens die op de 
computer beschikbaar zijn. Daarnaast worden er ook concrete objecten 
weergegeven, vaak met humoristische of zelfs symbolische lading: 
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@>--,--   Een roos, gebruikt voor het overduidelijke romantische doel. 
 

Naast een enorme hoeveelheid iconen worden er ook veel afkortingen 
gehanteerd. Dit zijn afkortingen van Engelse uitspraken. Zo betekent ‘LOL’ 
Laughing Out Loud, oftwel een uitbundige lach. In combinatie met 
emoticons kan een enkel bericht als reactie op bijvoorbeeld een grap er zo 
uit zien: LOL :-) Deze emoticons en afkortingen zijn snel verspreid en komen 
nu veelvuldig voor in e-mails, sms berichten en zelfs brieven. 
 
Typografie wordt in deze gevallen gebruikt om korte en krachtige berichten 
te ondersteunen. De functie verschuift van een fonetische, naar een 
emotionele en in sommige gevallen een pictografische weergave van taal. 
 
2.4 Conclusie 
Taal en typografie zijn twee onafscheidelijke communicatiemiddelen. In 
sommige gevallen zijn zij zelfs elkaars synoniem, zoals in de 
bovengenoemde emoticons waarmee typografische iconen ontstaan. 
Typografie geeft taal een visuele vorm.  Taal als communicatiemiddel wordt 
door veel sociaal-culturele aspecten beïnvloed. In nieuwe media heeft taal 
zich al snel ontwikkeld en aangepast.  De gebruikers hebben op 
innovatieve wijze elementen aan taal toegevoegd die efficiënter 
communiceren op het Internet. Maar hoe zit het met de visualisatie van de 
geschreven taal op het Web?  



De Herdefiniëring van Typografie  

   pg.  
                                                                                                                                      

9 

3.  Conventionele typografie 
 

3.1 Inleiding 
Typografie is van origine de term die gebruikt werd voor de boekdrukkunst. 
De eerste drukmethode maakte gebruik van onafhankelijke en beweegbare 
stukken metaal waarvan elk een lettervorm bevatte.  
 
De uitvinding van de boekdrukkunst in de 15de eeuw is één van de 
belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen sinds de uitvinding van het 
schrift. Voor deze eerste vorm van typografie was het overschrijven van 
manuscripten tijdrovend. Bovendien was de wijze waarop dit gebeurde over 
een periode van duizend jaar weinig veranderd. De boekdrukkunst was van 
grote invloed op de industriële revolutie. Door de uitvinding van de 
stoommachine in de 18de eeuw door James Watt werd de energielevering 
verhonderdvoudigd. Dit maakte industrialisatie mogelijk. Toch lag de 
boekdrukkunst aan de grondslag van deze technische ontwikkelingen, 
aangezien ook dergelijke kennis sneller en efficiënter werd verspreid.  
 
Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst zijn er vele evolutionele stappen 
geweest die de typografie beïnvloed hebben. Typografie heeft als 
technische ontwikkeling en stijlvorm niet stilgestaan. Maar hoe valt het vak 
typografie te definiëren? Is niet alles waar tekstuele communcatie in 
voorkomt te bestempelen als typografie? Welke periodes in de 
geschiedenis van typografie waren van belang? 
 
3.2 De definitie van typografie 
Het woordenboek Van Dale geeft als definitie van typografie: 
 
ty·po·gra·´fie (de ~ (v.)) 
1 boekdrukkunst  
2 de vormgeving in druk 
 
Dit lijkt meer op de beschrijving van typografie zoals die gold in de 15de 
eeuw. Bij de hedendaagse typografie staat de computer al ongeveer vijftien 
jaar centraal bij het ontwerpproces, en is de vormgeving lang niet altijd voor 
druk bedoeld.  
 
Het boek ‘Typography’ uit 1998, van de prestigeuze ‘Type Directors club’ 
heeft de volgende definitie als hoesomslag: 
1 art of printing 
2 style of appearance of printed matter 
 
Deze definitie is vrijwel gelijk aan die van de Van Dale. In tegenstelling tot 
deze beknopte definities schreef Stanley Morison in 1930 dat typografie 
zich laat definiëren als: 
 
“… the art of arranging printing material in accordance with a specific goal: 
arrange letters among eachother devide the white and order the overall 
composition so that the reader is helped in the highest degree possible to 
understand text” 1 
 
Deze definitie bevat een belangrijk element die kenmerkend is voor de 
conventionele typografie: de leesbaarheid van een tekst. De definitie van 
typografie is in de meeste gevallen gelijk aan de die van de boekdrukkunst.  
 

 

 

1  geciteerd door:   
van Sluijs, 1998, p 7 
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Aangezien typografie is ontstaan uit de technische mogelijkheid van de 
boekdrukkunst, is dit begrijpelijk. Het is echter een nogal beknopte 
weergave van de huidige kijk op typografie.  
 
Een andere definitie luidt:  
 
“typography is visual language communicating thoughts and information 
through human sight” 1 
 
Deze beschrijving lijkt eveneens als definitie voor de geschreven taal te 
kunnen dienen. 
 
Verreweg de meeste definities van typografie zijn geformuleerd door 
typografen die ontwerpen voor drukmedia, en zich voornamelijk 
bezighouden met boektypografie. Deze definities hebben twee 
gemeenschappelijke elementen: 
 
1. De meeste definities van typografie zijn drukmedia gebonden. Deze 

belangrijke eigenschap van de gemiddelde definitie van typografie sluit 
alle electronische en daarmee juist de nieuwe media uit. 

 
2. De functie van typografie wordt binnen de gemiddelde definitie 

voornamelijk gezien als het optimaal leesbaar maken van tekst. Deze 
beperkte functie omvat alleen communicateve typografie, en vaak nog 
specifieker boektypografie. Ook hierbij worden belangrijke vormen van 
typografie uitgesloten die een belangrijke rol spelen in de huidige 
communicatiecultuur. 

 
Zowel definities die eeuwen oud zijn als definities geschreven in de jaren 
negentig van de vorige eeuw lijken deze paradigma’s te bevatten. Er zijn 
wel enkele definities die een ruimer beeld geven van typografie: 
 
“Typography is the applied art of communicating emotions, thoughts, ideas 
and information using the symbols of the alphabet” 2 
 
Hier geldt dat typografie blijkbaar alleen kan bestaan in het Romeinse 
schrift, het alfabet. De Aziatische talen kennen echter wel degelijk 
typografie, en juist met betrekking tot een wereldwijd medium (waar Engels 
welliswaar de voertaal is) lijkt het niet juist om deze talen buiten te sluiten. 
 
Anderen zijn van mening dat typografie niet te definiëren is vanwege de 
diversiteit. Volgens Gerard Unger kan typografie niet gedefinieerd worden.  
 
“Hoe definieer je typografie wanneer taal het uitgangspunt is, of wanneer 
lezen centraal staat, of wanneer het gaat om de sociale functie van 
typografie?”3 
 
Toch schreef Gerard Unger een aantal boeken over dit specifieke 
vakgebied. Er is duidelijk onenigheid over de definitie van typografie. Toch 
is een duidelijke definitie noodzakelijk om het vakgebied te specificeren. 
Hoe is het mogelijk een vak te beoefenen als men niet weet wat het 
inhoudt? Uiteraard zijn er vele categorieën, maar dat geldt ook voor 
grafisch ontwerper of illustrator.  
 

 

 

2  geciteerd door:   
van Sluijs, 1998, p 6 
 

 

 

3  Unger, 1997, p 223 
 

 

 

1  geciteerd door:   
van Sluijs, 1998, p 6 
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Aangezien de meeste definities nieuwe media uitsluiten is het belangrijk 
dat typografie geherdefinieerd wordt. Het Internet is immers een wereldwijd 
medium waarmee en waarop mensen elke dag tekstueel communiceren. 
Om tot een nieuwe definitie te komen is het belangrijk te kijken naar de 
soorten typografie binnen de conventionele media. Daarna gaat het 
onderzoek verder naar de technische mogelijkheden van beeldscherm en 
internettypografie.  
 
3.3 Typografische basisbegrippen 
Typografie heeft een geheel eigen jargon dat zelfs het kleinste onderdeel 
van een letter beschrijft. Alleen over ‘de anatomie van een letter’ kan een 
boek geschreven worden, daarom hier in het kort enkele basisbegrippen 
van typografie die in de volgende hoofdstukken terug komen. 
 
3.3.1 De anatomie van een letter 
Het corps is de hoogtemaat van een letter, gemeten van de bovenkant van 
de hoogste letter tot de onderkant van de laagste. Er bestaat voor 
corpsgrootten helaas geen standaard; een 9-punts Berthold-Times en een 
9-punts Linotype-Times zijn niet even groot. In de corpshoogte is meestal 
een minimale hoeveelheid wit boven en onder de letters opgenomen, zodat 
de letters van twee regels elkaar niet raken. 

Het ‘typografisch vierkant’ is een denkbeeldig vlak dat even hoog als breed 
is als het corps. Het vierkant is ingedeeld in een aantal eenheden waarvan 
het aantal weer kan variëren per letter. 

De letterbreedte is de breedtemaat van een letterteken. Deze maat is voor 
elk teken apart bepaald en varieert ook per lettertype (een Times-m is niet 
even breed als een Helvetico-m). De letterbreedte wordt uitgedrukt in 
eenheden van het typografisch vierkant. Rechts en links van elk teken is 
een vaste hoeveelheid wit bepaald (vlees), zodanig dat de letters in alle 
mogelijke combinaties gezet steeds een evenwichtig, woordbeeld geven. 
Sommige tekens en lettercombinaties leveren echter problemen op, 
namelijk de tekens met grote witruimtes aan linker- of rechterzijde (v, w, y, 
F, L, P, T, V, W, Y). 
 
Voor de combinaties waarin deze letters kunnen voorkomen is vaak een 
uitzonderingsspatiëring bepaald, de zogenaamde ‘kerning’. Deze 
combinaties worden in een computer in een kemingtabel opgeslagen. 
 
De ‘kapitaalhoogte’ is een belangrijke referentie omdat de plaats van 
gezette tekst op de pagina wordt gemeten van ofwel de bovenkant van de 
kapitaal ofwel de onderkant (de basislijn, of letterlijn, of onderkant x-
hoogte). 

De x-hoogte is de hoogte van een romein gezette onderkast (kleine) x. 

De stokhoogte is de maximale hoogte van een letter met een uitstekend 
deel boven de x-hoogte. De stokhoogte is soms gelijk aan de 
kapitaalhoogte, moor kon ook afwijken (en is dan meestal groter). 
Stokletters zijn b, d, f, h, k, en l. 

De staartlengte is de maximale lengte van de delen die uitsteken onder de 
onderkant x-hoogte. Staartletters zijn g, j, p, q en y. Deze letters staan niet 
op de basislijn, maar lopen er doorheen. Overigens is de ƒ (florijn) een 
gecombineerde stok/staartletter. 
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Naast de stok- en staartletters bestaan de rompletters. Deze letters hebben 
geen naar boven of naar beneden uitstekende delen: a, c, e, m, n, o, r, s, u, 
v, w, x en z. 
 
3.3.2 Lettertype classificaties 
Lettertypen laten zich grofweg onderverdelen in twee categorieën: 
‘schreefletters’ en ‘schreeflozen’. Schreven zijn ‘voetjes’, afsluitingen van 
een stok, staart en vlag in de vorm van een verbreding van de stam of een 
dwarsstreep. De schreefletter is de oudste vorm, waarvan de eerste werd 
gebruikt in de Renaissance. De herkomst uit het handschrift is nog 
duidelijk zichtbaar. De schreeflozen werden in eind 19de begin 20ste eeuw 
geïntroduceerd en zijn een versimpeling van de klassieke letters. 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
Er is nog een derde categorie lettertypen, de zogenaamde ‘fantasie’ of 
‘display’ letters. Hier vallen alle lettertypen onder die niet te verdelen zijn in 
schreef of schreefloos. Veel lettertypes die ontworpen zijn aan het eind van 
de 20ste eeuw hebben een specifiek karakter en doel. Een lettertype kan 
bijvoorbeeld een futuristisch karakter hebben zoals bijvoorbeeld ‘StopD’. 
Een ander lettertype bootst de typografische karakteristieken van een LCD 
horloge na zoals het lettertype ‘Digital Readout’. Leesbaarheid is minder 
belangrijk dan de associatie die het lettertype oproept. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3 Opmaak en compositie 
Naast de keus van het lettertype heeft de typograaf vele middelen tot 
zijn/haar beschikking om tot een ontwerp te komen. De plaatsing van de 
tekst binnen het vlak is van groot belang. De typograaf kan ook de afstand 
tussen de letters aanpassen, dit heet ‘spatiëring’. De regelafstand heet 
‘interlinie’. De typograaf gebruikt de spatiëring en interlinie om tot een mooi 
woordbeeld maar vooral om tot een goed leesbare tekst te komen. 
 

Een schreefletter 
Een schreefloze letter 

Digital Readout 
StopD 
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3.4 Typografische stromingen  
Vanaf de 15de eeuw tot heden zijn er verschillende belangrijke periodes 
binnen de typografie te onderscheiden. Binnen deze periodes werd de 
typografie beïnvloed door  technische of sociaal-culturele ontwikkelingen. 
Een technische ontwikkeling is bijvoorbeeld de boekdrukkunst dat het vak 
typografie als gevolg had. Een sociaal-culturele invloed is bijvoorbeeld de 
opkomst van het belang van de lezer (of consument) die functionele en 
duidelijke typografie als gevolg had. 
 
3.4.1 Pre-modernisme 
In 1470 zijn de eerste humanistische (of Romeinse) lettertypes ontwikkeld 
door de Fransman Nicolas Jensen. In 1495 werd het kenmerkende van de 
humanistische lettertypes geïntroduceerd door Aldus Manutius: kleine 
kapitalen in combinatie met lichte onderkast letters. Deze typograaf 
ontwierp ook het eerste cursieve lettertype1.  
 
Claude Garamond paste dit lettertype aan, en het werd een Europese 
standaard voor twee eeuwen. De toenmalige ‘moderne’ tijd betekende 
voornamelijk technische vooruitgang, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid 
om contrastrijke dikke en dunne lijnen te drukken. Didot (een lettertype 
geproduceerd in 1784) was het eerste moderne lettertype, een rigide en 
mechanisch ogend lettertype in vergelijking met de onevenwichtige en 
zware lettertypen uit de eeuwen daarvoor. In 1787 werd Didot 
geïnterpreteerd door Giambattista Bodoni en J.E. Walbaum, en daaruit 
volgde gelijkgenaamde lettertypes1. John Baskerville en Robert Thorne 
introduceerde het romeinse lettertype in Engeland, en deze stijl was van 
grote invloed op de typografie van de 19de eeuw. Veel van de allereerste 
humanistische lettertypes worden nog steeds gebruikt, zoals de Bodoni, de 
Garamond, en de Jensen. 
 
De victoriaanse stijl in midden en aan het einde van de 19de eeuw laat zich 
typeren door veelvuldig gebruik van ornament en versieringen. De 
oorspronkelijke strakke Romeinse lettertypen die geïntroduceerd werden in 
Engeland werden in deze periode aangepast tot flamboyante lettertypes 
bedoeld voor commerciële doeleinden. Deze grafische uitingen waren dan 
ook voornamelijk te zien te zien in ‘posters’ of affiches van bedrijven die 
hun producten of diensten kenbaar maakten. De meer neutrale lettertypes 
zoals de Helvetica en Univers zijn indicatief voor een cultureel en 
industrieel tijdperk.  
 
 
3.4.2 Modernisme 
Het begin van de 20ste eeuw werd gekenmerkt door een economische en 
industriële groei. Nieuwe technieken leidden tot nieuwe communicatie 
methoden.1 Vooral Amerika en Europa werden steeds meer een 
consumenten maatschappij. Door middel van reclames in drukwerk werd er 
naar de consument gecommuniceerd. In dit tijdperk werden distributie, 
grafisch ontwerp en de druktechniek aanzienlijk verbeterd.  
 
De ‘art nouveau’ lettertypes aan het eind van de 19de eeuw, met hun 
kenmerkende gecurvde vormen kwamen ook voor in de mode en meubilair 
van dat tijdperk. Deze bleken echter ongeschikt voor efficiënte 
massacommunicatie die vereist was voor reclame. Als reactie op de 
overdaad aan ornament ontstond het minimalisme, dat met een zo 
duidelijk mogelijke typografie eerst werd gebruikt om zich te onderscheiden 

 

 

1  Heller, Fili, 1999, p 59 
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van de sierlijke visuele massa, maar later een stijl werd: het avant-garde 
modernisme. 
 
In de jaren dertig zijn er twee theoretische typografieboeken geschreven 
waarvan de ideeën tot op de dag van vandaag doorwerken. In Jan 
Tschicholds  ‘Die Neue Typographie’, 1928 (The New Typography, Engelse 
Heruitgave 1998) en Stanley Morisons  ‘First Principles of Typography’ 
(1930)1 werd op een dogmatische wijze beschreven hoe vormgeving wel, 
maar vooral ook hoe vormgeving niet moest. Beide auteurs hadden als 
prioriteit de leesbaarheid van tekst, en introduceerden daarmee het belang 
van de lezer. Jan Tschicholds controversiële werk uit 1928 wordt als een 
van de meest invloedrijke theoretische typografieboeken van het 
modernistische tijdperk gezien. Het was zelfs zo controversieel dat Jan 
Tschichold in de jaren ’50 terugkwam op een aantal van zijn stellingen. Dit 
neemt niet weg dat het werk een nieuwe kijk op typografie teweegbracht, 
en dat het samen met de ideeën van anderen de twintigste eeuw typografie 
aanzienlijk heeft beïnvloed.  
 
Vóór het modernisme (in de gotiek of later de victoriaanse stijl bijvoorbeeld) 
was het voornaamste doel van typografen decoratie en esthetisch 
evenwicht. Men trachtte dit te bereiken door veelvuldig gebruik te maken 
van ornamenten. Het modernisme rekende hier genadeloos mee af. Zoals 
Jan Tschichold subtiel redeneerde: 
 
”The use of ornament, in whatever style or quality comes from an attitude 
of childish naivety. It shows our reluctance to use “pure design”, A giving in 
to a primitive instinct to decorate, it is so easy to amply ornament to cover 
up bad design.”2 
 
Een veelgebruikte stijlvorm in deze periode was een gecentreerde tekst 
over de middenas. Dit werd door zowel Tschichold als Morison als ‘het 
typografische nulpunt’ gezien. De mening was dat het oog op een logische 
wijze door de tekst geleid moest worden. De reden om te centreren was 
esthetiek, en dit werd daarom niet geaccepteerd. Het modernisme wordt 
gekenmerkt door functionaliteit en minimalisme, hetgeen Tschichold en 
Morison ook uitbundig propageerde in hun werk.  
 
 “Typography is a systematic means to a functional and only by change 
esthetical goal because the enjoyment of beautiful figures is hardly the 
principle purpose of the reader.” (Stanley Morison) 3 
 
Ook de zogenaamde ‘schreefletters’ moesten er aan geloven. Een schreef 
is een kleine detaillering van een letter die aan de kop of staart zit. 
Schreven werden door Tschichold ook als ornament beschouwd, en waren 
dus uit den boze. “Sans-serif is absolutely and always better.”4 

Schreefletters, en wat hij beschrijft als ‘kunstletters’, hebben een 
individualistisch karakter en dat was tegengesteld aan de tijdgeest van het 
avant-garde modernisme. 
 
 
3.4.2 Postmodernisme 
Het voornaamste kenmerk van de postmodernisme typografie is het aan de 
laars lappen van de modernistische conventies.5 In tegenstelling tot het 
modernisme stond leesbaarheid niet meer centraal. Tussen 1980 en 1990  
pleitte men voor een grotere diversiteit aan stijlen, die ook door elkaar 

 

 

1 Unger, 1997, p 153 
 

 

 

2 Tschischold, 1928, p 69  
 

 

 

3 geciteerd door: 
van Sluijs, 1998, p 7 
 

 

 

5  Heller, Fili, 1999, p 167 
 

 

 

4 Tschischold, 1928, p 74  
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heen werden gebruikt. Politiek, theorie en andere sociaal-culture aspecten 
beïnvloedden het grafisch ontwerp. Het minimalisme werd vervangen door 
complexiteit, objectiviteit werd vervangen door subjectiviteit en de 
ontwerper was op z’n minst zo belangrijk als de lezer of kijker. De door het 
modernisme afgekeurde ornamenten deden hun herintrede. De digitale 
revolutie in de jaren ‘80 vereiste dat alle lettertypes gedigitaliseerd 
moesten worden.  
 
Grafisch vormgeven werd later in de jaren ‘80 en begin jaren ‘90 steeds 
goedkoper en eenvoudiger aangezien het ontwerpproces op een machine 
kon worden uitgevoerd: de computer (of specifieker: de Apple Macintosh). 
De computer maakte het mogelijk om visuele creaties en manipulaties te 
maken die voorheen niet mogelijk waren. De relatief lage prijs en het 
gebruikersgemak van de computer introduceerde een grote hoeveelheid 
eigengeschoolde ontwerpers. Men kocht een computer, experimenteerde 
en bestempelde zichzelf als ontwerper.  
 
Stijl is altijd sterk gerelateerd aan de technologie waarmee ontworpen 
wordt. De typische digitale lettertypes van ‘Emigre Fonts’ van eind jaren ‘80 
waren een visuele reflectie op de beperkingen van het computermedium1. 
Lettertypen werden bewust korrelig afgebeeld. Technische beperkingen of 
eigenschappen gebruiken als stijlmiddel is kenmerkend voor de post-
moderne grunge stijl. Texturen van video en fotografie worden uitvergroot 
zodat het ontwerp een minder klinisch karakter krijgt. Grunge typografie is 
vaak deconstructief en bevatten niet wetmatige maar gevoelsmatige 
composities in combinatie met fotografie en texturen van willekeurige 
objecten. Een duidelijk voorbeeld iemand die door zelfstudie een grunge 
ontwerper werd is David Garson. Hij was van origine surfer. Hij 
experimenteerde met de Macintosh en creëerde een typerende visuele stijl 
die veel conservatieve typografen verafschuwden. 
 
Het deconstructivisme is een stijl die aanvankelijk door Engelse ontwerpers 
als Neville Brody, Phil Baines en Jonathan Barnbrook werden 
geïntroduceerd2. Engelse lettertypes hebben vaak een diepere filosofische 
betekenis die niet dicht bij de fonetiek van de letter ligt, maar vooral bij de 
lettervorm. Ook deze stijl onstond als gevolg van de vorm-technische 
mogelijkheden van de Macintosh.  
 
Bij het deconstructivisme en grunge is het woordbeeld even belangrijk als 
de inhoud van de tekst.3 De vorm en inhoud krijgen een diepere relatie en 
kunnen de inhoud weerspiegelen. Een voorstander van het 
deconstructivisme, Katherine mcCoy, geeft toe dat sommige visuele 
uitingen zich beter als kunst dan ontwerp laten bestempelen. Dit geldt voor 
de werken waarvan de inhoud onderschikt is aan de vorm, en de 
leesbaarheid ver te zoeken is. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3  Heller, Fili, 1999, p 167 
 

 

 

1  Heller, Fili, 1999, p 182 
 

 

 

2  Heller, Fili, 1999, p 172 
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3.5 Soorten typografie 
Na de uiteenlopende stijlvormen onderzocht te hebben is het noodzakelijk 
de conventionele soorten typografie te onderscheiden. Er is een grote 
hoeveelheid aan media waarop tekstueel gecommuniceerd wordt en 
binnen deze media is er onderscheid te maken tussen verschillende 
communicatieve doelen. Als de conventionele typografie gecategoriseerd 
is, kan bepaald worden of nieuwe media typografie daarin onder te 
brengen is. 
 
3.5.1 Autonome typografie 
Conventionele typografie valt onder te verdelen in twee categorieën:  
autonome typografie en communicatieve typogafie. Autonome typografie is 
beeldend en gebruikt weinig tekst. In die betekenis wordt typografie niet 
gebruikt om direct inhoudelijk te communiceren, het tekstbeeld staat 
centraal. Bekende stijlvormen van autonome typografie zijn het 
constructivisme (laat modernisme) en het deconstructivisme 
(postmodernisme). Het constructivisme gebruikt letters als visuele 
bouwstenen om tot associatieve vormen te komen. Bij het 
deconstructivisme worden letters van hun originele vorm ontdaan om te 
kijken in hoeverre ze nog leesbaar zijn. Beide stijlvormen worden gemengd 
met fotografie en andere grafische middelen. Autonome typografie heeft 
invloed gehad op communicatieve typografie, net zoals de kunststroming 
‘de Stijl’ invloed had op de typografie van de jaren twintig en dertig. Deze 
vorm van typografie is wel ook op Internet aanwezig. Het betreft meer 
autonoom werk van grafisch ontwerpers of kunstenaars en heeft daarom 
niet altijd een specifiek communicatief doel zoals communicatieve 
typografie.  
 
3.5.2 Communicatieve typografie 
Communicatieve typografie laat zich opsplitsen in informatietypografie en 
impressiefotografie. In beide gevallen gaat het om direct tekstueel 
communiceren van inhoud. Bij impressie typografie is het tekstbeeld even 
belangrijk als de werkelijke tekst; bij informatietypografie is het tekstbeeld 
dragend en ondergeschikt aan de inhoud. 
 
a. Impressietypografie  
Impressietypografie heeft als voornaamste functie om mensen zover te 
krijgen dat ze gaan lezen. Het pakken van de aandacht heeft prioriteit. Het 
tekstbeeld is van even groot belang als de daadwerkelijke tekst. Deze vorm 
van typografie is voornamelijk aanwezig op hoezen van boeken en 
tijdschriften, posters en affiches of flyers. Zeker in het huidige 
postmodernisme is men hier minder conventioneel dan bij 
informatietypografie. Het hangt geheel van de te bereiken doelgroep af.  
 
Jan Tschichold vond het gebruik van kleurvlakken en lijnwerk om een 
visuele balans te bereiken horen bij het repertoire van een typograaf. Ook 
is fotografie daar een belangrijk onderdeel van aangezien het realisme van 
foto’s de aandacht kan trekken. Wel moest typografie de basis van het 
communicatieve ontwerp zijn. Tschichold stelde ook dat er niet meer dan 
drie of vier verschillende lettertypen gebruikt diende te worden op een 
affiche of poster. 
 
Bij moderne – en tot op zekere hoogte bij postmoderne – typografen is de 
vormgeving conceptueel van aard. De vormgeving en opmaak moeten 
gerelateerd zijn aan de inhoud. In het avant-garde modernisme ging men 
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niet voor symboliek, maar keek men puur naar de beste manier om tekst te 
ordenen in structuren. Uitgaand van het feit dat het westerse schrift zich 
van links naar rechts laat lezen, werd de opmaak daardoor bepaald. 
Kleuren werden minimaal gebruikt, met veelal primaire kleuren die ook de 
Stijl typeren. Men trachtte naast goede leesbaarheid ook een visuele 
balans te creëren. 
 
b. Informatietypografie 
Dit is de oudste vorm van typografie. De allereerste drukwerken waren 
boeken, daarom wordt informatietypografie ook wel boektypografie 
genoemd. 
 
The function of printed text is communication, emphasis and logical 
sequence of the contents. Other individual expressive possibilities of type 
have nothing to do with typography. They are in contradiction to its very 
nature. They hinder direct and totally clear communication, which must 
always be the first purpose of typography.” 1 
 
Informatietypografie heeft als doel teksten optimaal leesbaar te maken en 
de lezer te leiden door de tekst. De typograaf is dan in dienst van de auteur 
en de lezer. Dit wordt voornamelijk in boeken en tijdschriften toegepast 
(afhankelijk van de doelgroep en informatie). De opmaak en typografie 
dienen zo transparant mogelijk te zijn. De lezer wenst immers niet 
geconfronteerd te worden met een fraai lettertype als deze afleidt van het 
lezen. Er zijn veel richtlijnen om een tekst leesbaar te maken in druk. De 
meningen verschillen nog steeds, en het hangt soms ook van de gewenste 
stijl af. De gemiddelde persoon is al een aardig aantal lettertypes gewend 
en heeft weinig moeite om eerst een ‘Arial’ te lezen om daarna bijvoorbeeld 
door te gaan in een ‘Times New Roman’.  
 
Uit een opvallend onderzoek van Gerard Unger2 blijkt dat de meeste 
mensen niet weten hoe letters in bijvoorbeeld een krant eruit zien. Zodra 
de onderzochten gevraagd werd de ‘g’ na te tekenen, kwam men telkens 
weer uit op de eenogige variant (g). Dit terwijl alle kranten die de 
ondervraagde personen lazen een dubbelogige ‘g’ gebruikten. Hieruit valt 
te concluderen dat lezen een onderbewuste bezigheid is. Men weet wel het 
binnenste van zijn auto maar niet hoe de letters eruit zien die dag in dag uit 
veelvuldig gebruikt worden, schreef Unger. 
 

 

 

1  Tschichold, 1928, p 66/67, 78 
 

 

 

2 Unger, 1997, p 10/11 
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3.6 Huidige conventies van informatietypografie voor drukwerk 
In 1968 schreef Herbert Spencer een samenvatting van honderd jaar 
onderzoek naar leesbaarheid, ‘the visible word’. De conclusies van dit boek 
staan soms haaks op de dogma’s van het avant-garde modernisme, terwijl 
het doel hetzelfde was. De onderstaande conventies zijn algemeen 
geaccepteerd in de huidige informatietypografie. De meeste kranten en 
tijdschriften volgen deze principes. 
 
1. Leestekst is onder te verdelen in ‘referentietypografie’ en 

‘teksttypografie’. Referentietypografie dient als zoektekst, en betreft 
korte stukken tekst die snel te lezen zijn. Schreeflozen worden hierbij 
vaker toegepast aangezien het minder complexe lettertypen betreft die 
meer uitdagen tot lezen.  

 
Bij teksttypografie is het onderscheid tussen de verschillende letters 
van groot belang, en dit onderscheid word benadrukt door de 
schreefletter. Hierdoor worden de letters die bij schreefloze fonts meer 
op elkaar lijken gedifferentieerd. Ook geven schreven een visuele 
houvast, ze begeleiden het oog door de letters en woorden. “Schreven 
vormen een vangnet voor de aandacht”, aldus Gerard Unger in ‘Terwijl 
je leest’.  De conclusie luidt: schreefletters zijn geschikter voor lange 
leesteksten, schreeflozen zijn geschikter voor korte teksten in 
brochures, folders en dergelijke.  

 
2. Zodra een zin geschreven is in uitsluitend hoofdletters, zijn de 

afzonderlijke letters moeilijker van elkaar te onderscheiden dan in 
onderkast. Dit komt omdat alle lettervormen dan dezelfde x-hoogte 
hebben. Het oog kan hierdoor minder snel de individuele 
eigenschappen onderscheiden. Jan Tschichold was in de jaren dertig 
een voorstander van het afschaffen van hoofdletters. Dit ook omdat er 
in de Duitse taal vele malen meer hoofdletters voorkwamen per zin dan 
in bijvoorbeeld het Nederlands of Engels (in het Duits hebben alle 
zelfstandige naamwoorden een hoofdletter). Elke Kapitaal Verbreekt De 
Horizontale Werking Van Een Tekst En Vertraagt Het Lezen. 

 
3. Regels die langer zijn dan 60 tot 70 tekens (bij een corpsgrootte van 

tussen de 9 en 12) kunnen ervoor zorgen dat men niet alleen de ogen 
moet bewegen, maar ook het hoofd om alles te kunnen lezen. Dit is 
onprettig en als de zin te lang is kan het ervoor zorgen dat men moet 
‘zoeken’ naar de eerstvolgende regel. 

 
5. De spatiëring (horizontale ruimte tussen de letters en woorden) dient zo 

te gebeuren dat de letters niet te dicht bij elkaar staan, aangezien ze 
dan gaan samensmelten voor het oog. Een te grote afstand zorgt voor 
gaten. Lezen is een ritme van het oog dat zo min mogelijk onderbroken 
dient te worden. De interlinie is de ruimte tussen elke regel. Staan de 
regels te dicht op elkaar dan kan het  voorkomen dat de kop van de 
onderstaande regel, en de staart van de bovenstaande elkaar raken. 
Dit brengt verwarring teweeg bij de lezer.  

 
6. Cursieve en vetgedrukte letters zijn niet aan te raden bij lange 

leesteksten. Aangezien de letters bij cursief wat naar rechts gebogen 
zijn betekent dit dat gedeelten van letters elkaar kunnen overlappen. 
Vet gedrukte lettertypes hebben een relatief kleine binnenvorm wat op 
te kleine grootte lastiger is om te lezen. 
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7. Kleurgebruik is vrijwel altijd zwart op wit. Hiervoor zijn de meeste 

huidige lettertypes ontworpen. Zwart op wit heeft het hoogste contrast 
(in druk) en het vergt daardoor weinig inspanning om te lezen. Soms 
kunnen grijswaarden een wat subtieler effect geven. Dan geldt wel: hoe 
fragieler of dunner de letter, hoe groter het contrast. 

 
3.7 Conclusie 
De tot nu toe besproken stromingen en conventies zijn ontstaan uit 
technische vooruitgang en sociaal-culturele belangen. Het modernisme was 
een duidelijke reactie op het pre-modernisme, en het postmodernisme 
zette zich weer tegen het modernisme af. Deze stromingen met elk een 
typerend karakter hebben één ding gemeen: de technische ontwikkeling 
had een grote invloed op de vorm en het karakter van de typografie. De 
ideologie die schuilt achter elke stroming is niet puur reactionair van aard. 
Zo was het vanuit economisch oogpunt noodzaak dat men in de jaren ‘20 
en ‘30 van de 20ste eeuw visueel duidelijker moest communiceren.  
 
Op dit moment zijn de technische en visuele beperkingen van zowel 
drukmedia als digitale media regelmatig onderzocht. Maar juist nu is de 
economische nood van Internetcommunicatie het hoogst. De ‘Silicon Valley 
shake-out’ met veel bedrijven die failliet gingen omdat men dacht snel veel 
geld te kunnen verdienen met een digitale utopie geeft duidelijk aan dat er 
vaak niet efficiënt gecommuniceerd wordt op het Internet. 
 
Het is noodzakelijk dat het oorspronkelijke doel van typografie centraal 
blijft staan, niet de conventies die daaruit voortvloeien. Het basisdoel is 
inhoudelijke en visuele communicatie. Dit is van zowel sociaal-cultuur als 
economisch belang binnen de huidige informatiemaatschappij. 
 
Om de mogelijkheden van nieuwe media te onderzoeken, moet de visuele 
aard vergeleken worden met traditionele media. Dan kan gekeken worden 
of nieuwe media typografie zich laat onderverdelen in de eerder besproken 
categorieën en stromingen. Aangezien animatie al lange tijd bestaat, wordt 
de toegevoegde waarde van beweging voor typografie in het volgende 
hoofdstuk onderzocht. 
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4. Animatie als typografische uiting 
 
4.1 Inleiding 
Zoals eerder vermeld wordt visuele communicatie beïnvloedt door 
technische mogelijkheden en beperkingen. Door de eeuwen heen werd de 
techniek voor drukwerk weliswaar verder ontwikkeld, het bleef hetzelfde 
medium. In 1839 vond Louis Jacques Mandé een manier uit om een 
plaatjes vast te leggen op zilveren platen. De fotografie was uitgevonden. 
Het eerste praktische apparaat om een serie plaatjes te projecteren werd 
in 1877 uitgevonden door Emile Reynaud. In 1899 patenteerde William 
Friesegreen de eerste camera die opeenvolgende plaatjes kon vastleggen 
op lichtgevoelige film.    
 
De zogenaamde ‘frame by frame’ animatie is een wijze om beweging te 
suggereren door elke seconde 24 of 25 beeldjes langs te laten komen. Dit 
zelfde principe wordt nog steeds gehanteerd bij de productie en projectie 
van de hedendaagse films. Naast het vastleggen van ‘echte’ beelden bood 
het ook een mogelijkheid voor een nieuwe typografische uiting. 1   
 
4.2 Een korte geschiedenis van typografische animatie 
Aanvankelijk was typografie in film beperkt tot het gebruik van twee 
dimensionale kaarten die vervolgens gefilmd werden. Men gebruikte dit om 
waarschuwingen, het nieuws en de titellijst te presenteren. Deze vorm van 
tekstuele communicatie was efficiënt aangezien er nog geen geluid was bij 
film (los van de in de bioscoop aanwezige pianist die voor de emotionele 
ondertoon zorgde tijdens de beelden). 
 
George Méliès wordt als een pionier beschouwd voor de typografische 
animatie. In 1899 hield hij zich al bezig met typografische experimenten in 
film. Ook D.W. Griffith heeft typografische uitingen op zijn naam staan die 
beschouwd worden als narratieve en structurele doorbraken. 2 
 
In de jaren ‘50 en ‘60 werd door Norman Mclaren, Saul Bass en Pablo 
Ferro animatie gebruikt om op innovatieve wijze typografie aan film te 
koppelen voor televisie, korte films, reclames en filmtitels. Typografie had 
voornamelijk een ondersteunende functie in de vorm van begin- of 
aftiteling. In 1961 creëerde Norman McLaren een animatie waarbij 
typografie centraal stond. Hij gebruikte uitgeknipte letters in een 
stopmotion animatie die getoond werd op het befaamde Sony Epoc 
Animated Electric Screen op Times Square. De typografie geschiedkundige 
Beatrice Warde beschreef in 1964 de animatie als volgt: 
 
“...after fourty centuries of the necessarily static Alphabet, I saw what its 
members could do in the fourth dimension of Time, ‘flux,’ movement.” 3 
 
Net zoals bij de traditionele typografie, speelde ook bij de typografische 
animatie de opkomst van de computer een grote rol. De mogelijkheden 
werden aanzienlijk vergroot, en veel van de huidige filmleaders zijn 
kunstwerken op zich. Sinds de jaren ‘80 is de interesse in typografische 
filmleaders aanzienlijk gestegen en zijn er specifieke ontwerpbureaus die 
zich daar voornamelijk op richten. 
 
 
 
 

 

 

1  Bellantoni, Woolman, 1999, p 6 
 

 

 

2  Bellantoni, Woolman, 1999, p 7 
 

 

 

3  geciteerd door: Bellantoni, 
Woolman, 1999, p 8 
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4.3 Een lineare structuur 
Traditionele animatie wordt gekenmerkt door een lineaire structuur met 
een vast opgelegde tijdsduur en snelheid. Dat wil zeggen dat er een 
opvolging van beelden is (en in de meeste gevallen geluid) dat niet door de 
kijker beïnvloed wordt. Deze animatiemethode, in de vorm van film, bestaat 
al ongeveer een eeuw. Televisie heeft dezelfde kenmerken, de kijker is hier 
beperkt tot het schakelen tussen zenders met dezelfde lineaire inhoud.  
 
“...spatio-temporal typography is kinetic - the characters move, the readers 
eyes follow. It is emphemeral. The experience is fleeting. Nothing is left 
when it is over, except an impression.” 1 
 
Animatie bestaat alleen in de ‘virtuele’ ruimte van de televisie, 
beeldschermen en projecties. Typografie is van origine niet kinetisch of 
dynamisch. Andere vormen van communicatie zoals het gesproken woord, 
muziek en film zijn dat wel. Alle internationale schrifttalen zijn 
oorspronkelijk ontworpen voor tweedimensionale reproductie op papier. 
 
4.4 Soorten typografische animatie 
Dynamisch typografie kan de statische eigenschappen van drukmedia 
ontspringen en de karakteristieken van film en muziek overnemen. 
Compositie, grootte van het lettertype, spatiëring en interlinie zijn nu 
variabelen die al naar gelang de wens van de animator kunnen veranderen 
binnen een bepaald tijdsbestek. Deze eigenschappen van de typografie 
waren oorspronkelijk bedoeld om de leesbaarheid te vergroten. Zodra 
 deze geanimeerd worden is leesbaarheid niet altijd meer het belangrijkste 
doel. In combinatie met muziek kunnen letters een sferisch en 
geabstraheerd woordbeeld creëren dat inhoud koppelt aan vorm en 
beweging. 
 
a. Montage 
Montage en collage zijn twee soorten typografische animaties. Montage 
vereist zorgvuldige en conceptuele planning van een narratief. Er is een 
duidelijk begin, midden en einde te onderscheiden. Letters hebben zowel 
een verbale als visuele functie. Deze vorm van animatie berust op het 
oorzaak en gevolg principe en is niet geheel geabstraheerd maar vaak 
metaforisch van aard. Letters kunnen bijvoorbeeld gepersonificeerd 
worden om de eigenschappen van mensen over te nemen. Letters worden 
dan figuratief gebruikt en de beweging refereert aan menselijke of 
figuratieve doenswijzen. 
 
b. Collage 
Collage is impressionistisch en abstracter dan montage. Er is geen duidelijk 
narratief aanwezig. De vorm en beweging van de collage is het 
allerbelangrijkst, leesbaarheid heeft vaak een lage prioriteit. Collage 
animatie heeft veel gelijkenissen met postmodernistisch grafisch ontwerp. 
Het werk is erg persoonlijk en op zichzelf staand. Het communicatieve doel 
is niet meteen duidelijk of wordt niet verbaal maar door beeldtaal 
gecommuniceerd.2 
 
 
 
 
 
 

 

 

2  Bellantoni, Woolman, 1999, p 8 
 

 

 

1  Bellantoni, Woolman, 2000, p 6 
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4.5 Animatie op het Internet 
In 1996 werd er een Webtechnologie geïntroduceerd dat de visuele impact 
van websites enorm heeft vergroot: Flash (aanvankelijk Futuresplash 
voordat het door Macromedia werd opgekocht). Het Internet was in 1995 
nog geheel statisch. Dankzij de komst van Flash wordt er nu vooral 
animatie gebruikt om de boodschap over te brengen.  
 
Het Internet is geen passief kijkmedium, maar veel ontwerpers zien Flash 
als een middel om minutenlange animaties op het Web te zetten. Dit 
gebeurt in de vorm van een ‘intro’. Men moet deze animatie bekijken 
voordat men bij de inhoud kan waarvoor men de site werkelijk bezoekt. 
Aangezien deze intro’s vaak muziek, plaatjes en anderzijds geheugen 
intensieve inhoud hebben duurt dit downloaden dusdanig lang dat de 
gebruikers het al snel voor gezien houden. De ontwerper en de klant zijn 
trots op hun grafisch indrukwekkende site, maar de bezoekers kunnen al 
weg zijn voordat ze bij de werkelijke site aankomen. 
 
Uiteraard is niet elke introductie nutteloos. In sommige gevallen kan een 
introductie een mooi sfeerbeeld creëren. Het hangt van het doel en de 
doelgroep af van de site. Voor een reclamebureau kan het nuttig zijn om 
een grafisch indrukwekkende intro te maken. De mensen die deze site 
bezoeken zijn waarschijnlijk toekomstige klanten die weten wat ze zoeken 
en het niet erg vinden om wat langer te wachten. Deze mensen bezoeken 
een dergelijke portfolio site vanuit een professioneel oogpunt en hebben 
daarom waarschijnlijk een snellere internetverbinding tot hun beschikking 
(Ze Internetten meestal op het kantoor). 
 
4.6 Doeltreffend gebruik van animatie op het Internet 
Uit gebruikersonderzoeken blijkt dat lineaire introducties bij websites niet 
vaak doeltreffend communiceren. De expert op het gebied van 
gebruikersonderzoek (usability) is Jakob Nielsen. Hij verzon de term 
‘Discount Usability Engineering’ en heeft verschillende technieken 
uitgevonden om gebruikersinterfaces snel en goedkoop te verbeteren. Hij 
geeft wereldwijd lezingen op het gebied van gebruikersvriendelijkheid voor 
nieuwe media. In zijn boek ‘Functioneel Webdesign’ (Designing Web 
Usability1) stelt hij vast in welke gevallen animatie nuttig kan zijn op het 
Internet:  
 
1. continuïteit brengen in overgangen 
Zodra een object meerdere toestanden heeft, begrijpen de gebruikers het 
beter als de overgangen geanimeerd zijn. De samenhang tussen 
verschillende elementen is snel duidelijk. Zo kan een navigatie uit een 
dynamisch menu bestaan waarbij de verschillende toestanden geillustreerd 
worden door animatie.  
 
2. dimensies toevoegen aan overgangen 
Een website bestaat doorgaans uit meerdere pagina’s. De sprong van de 
ene pagina naar de andere kan visueel dusdanig groot zijn dat de gebruiker 
de relatie niet meer ziet. Animatie kan gebruikt worden om deze relatie aan 
te duiden. Zo kan men bijvoorbeeld ‘inzoomen’ op een stukje inhoud om 
daar meer over te lezen. Als objecten door middel van animatie groter 
worden heeft de gebruiker meteen door wat er gaande is. 
 
 

 

 

1  Nielsen, 2000, p 153/164 
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3. veranderingen in tijd illustreren 
Animatie is van nature een tijdgebonden medium, daarom is het uitermate 
geschikt om veranderingen weer te geven binnen een bepaald tijdsbestek. 
De verandering in tijd die men wil animeren, wordt vertaald naar de 
werkelijke duur van de animatie. Seizoens- of weersveranderingen duren 
bijvoorbeeld langer dan de animatie op het nieuws waarin dat visueel 
gerepresenteerd wordt. 
 
4. meervoudig uitvoeren van de weergave 
Animatie kan gebruikt worden om meerdere objecten te laten zien binnen 
dezelfde ruimte. Als de gebruiker bijvoorbeeld met de muis over een plaatje 
gaat, kan er een bijbehorende tekst verschijnen. Jakob Nielsen noemt dit 
animatie, maar in de meeste gevallen is het slechts het laten verschijnen 
van een plaatje of tekst op het moment dat de gebruiker interacteert.  
 
5. grafische representaties verbeteren 
In het geval van een iconische visualisatie die een actie moet uitdrukken, 
kan animatie handig zijn. Nielsen geeft als voorbeeld een pictogram van 
een gummetje. Als stilstaand icoon is het niet geheel duidelijk wat het 
pictogram voorstelt. Door het te laten animeren is het duidelijk dat het 
dient te worden gebruikt om te gummen. Uit onderzoek blijkt dat het begrip 
van pictogrammen met 62% naar 100% verhoogt wordt zodra het is 
geanimeerd. 
 
6. driedimensionale structuren visualiseren 
Het visualisatie gedeelte van een computerscherm is tweedimensionaal. 
Hierdoor leent het beeldscherm zich uitstekend voor tweedimensionale 
representaties zoals iconen en tekst. Driedimensionale voorwerpen zijn 
moeilijker te visualiseren aangezien er normaliter niet omheen gekeken 
kan worden. Met animatie is dat wel mogelijk. Het object kan bijvoorbeeld 
ronddraaien. In het geval van Quicktime VR, wat net zoals Flash een plugin 
vereist, kan de gebruiker objecten zelf ronddraaien. Dit gebruikt Apple dan 
ook om hun hardware te demonstreren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. aandacht trekken 
Mensen reageren op beweging. Dat is een overlevingsinstinct uit de tijd dat 
het van levensbelang was om gevaarlijke dieren aan te zien komen. Op 
Internet is dat gevaar gelukkig niet aanwezig. Nu zijn het animerende 
reclames die de aandacht trekken. Deze rechthoekig afleidingen heten 
‘banners’. Zodra een site statische tekst bevat, maakt de aanwezigheid van 
een drukke banner het lezen een stuk minder aangenaam. Toch kan 
animatie efficiënt gebruikt worden om aandacht te trekken waar dat nodig 

3. 
Quicktime VR is animatie software 
ontwikkeld door Apple. 
 
Het bedrijf maakt veelvuldig gebruik van 
hun software om de eigen producten te 
promoten. 
 
Quicktime VR maakt het mogelijk om het 
verloop van de animatie te bepalen. Zo 
kan men in het voorbeeld links afgebeeld 
360 graden om de computer heen 
draaien. 
 
www.apple.com/hardware/gallery 
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is. Het alleroudste voorbeeld is een knipperende button ‘nieuw’ om aan te 
geven dat er informatie aan de site is toegevoegd. Logo’s kunnen 
animerend geïntroduceerd worden om naamsbekendheid en visuele 
herkenbaarheid te benadrukken. Het is wel aan te raden dergelijke 
animaties slechts éénmaal af te spelen. Een oneindige herhaling van een 
animerend logo is niet plezierig voor de bezoeker. 
 
4.7 Typografische animatie op het Internet 
Dat animatie nuttig kan zijn voor een uiteenlopend aantal visualisaties is 
duidelijk. Maar is typografie wel geschikt om geanimeerd te worden op het 
Internet? In traditionele vormen van typografische animaties, zoals in film 
en op televisie, gaat het meestal om leaders en introducties. Het Internet is 
van origine een tekstueel naslagwerk. Men zoekt naar specifieke 
informatie. Dit is op zich al lastig aangezien er miljoenen websites zijn 
waaruit men de goede of nuttige informatie moet destilleren. Bewegende 
tekst maakt dat niet makkelijker.  
 
“Moving type is more often than most successful when presented in 
individual word or phrase sequences because computer and television 
screens are an inferior medium for reading long and involved text (…) 
animated typographic sequences are best presented in the form of short 
sentences or phrases designed to ask a question, simply point in a 
direction, or provide visual ‘sound bites’.” 1 
 
Het hangt van het te communiceren doel af of typografische animatie 
geschikt is. Als het bijvoorbeeld een encyclopedie betreft is het niet handig 
om tekst te animeren. Het is moeilijk om informatie te vinden als de tekst 
beweegt. De meeste websites werken met het naslagprincipe. Men 
‘scanned’ de site af naar relevante tekstuele infomatie. Animatie is 
opeenvolging van tekst of beeld en geluid. Het is niet direct te zien wat er 
na het huidige beeld komt. Ook zijn verreweg de meeste animaties niet te 
stoppen zodat men informatie beter tot zich kan nemen. Dit is ook niet het 
doel van animatie: de kracht ervan ligt in het visuele ritme, niet direct de 
tekstuele inhoud. Het oorspronkelijke doel van typografie was om tekst zo 
duidelijk mogelijk te communiceren. Het woordbeeld was dragend, niet 
overheersend. Bij animatie wordt de typografie benadrukt door beweging, 
niet zozeer door compositie of vormgeving. De boodschap is de beweging 
en de inhoud. De vorm en compositie zijn slechts ondersteunend. Er 
onstaat een intermediaal spel tussen typografie en geluid dat een narratief 
heeft binnen een vast tijdsbestek. 
 
In het geval van een gedicht of andere autonome uitingen kan animerende 
typografie dus wel efficiënt communiceren. De combinatie tekst en geluid 
kunnen een erg sfeervolle en poëtische ervaring creëren. Op deze wijze 
wordt er efficiënt gecommuniceerd en heeft het werk ook een grote visuele 
‘impact’. Een goed voorbeeld hiervan is Eneri.net, een gedicht dat een 
subtiele vormgeving en typografie combineert met sfeervol geluid. 
 

 

 

1  Bellantoni, Woolman, 2000, p 17 
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4.8 Conclusie 
Het huidige Internet is intermediaal van aard. Het traditionele onderscheid 
tussen animatie, grafisch ontwerp en typografie is niet meer van kracht. 
Dat is ook tegelijkertijd het moeilijke van het hedendaagse webontwerp: als 
ontwerper dien je het allemaal te kunnen.  
 
Animatie alleen is niet de meerwaarde van typografie op het Internet. Het 
kan wel degelijk een toegevoegde waarde hebben maar niet in de vorm van 
een 30 seconden lange lineaire introductie. Dat is alleen efficiënt als het 
om specifieke sites gaat waarin men probeert een sfeerbeeld of ervaring te 
creëren. Op enkele uitzonderingen na werkt een dergelijke introductie 
alleen als het een site betreft van autonome kunstenaars of ontwerpers. 
Dan weet de gebruiker wat hij of zij kan verwachten en was diegene er zeer 
waarschijnlijk ook specifiek naar op zoek. De richtlijnen van Jakob Nielsen 
voor efficiënte animatie op het Internet lijken accuraat. Al behandelt hij ze 
niet in combinatie met het belangrijkste gegeven van het Internet: 
interactie. Als afzonderlijke disciplines worden animatie, typografie en 
interactie dikwijls geanalyseerd. Vaak wordt dit vanuit het oogpunt van 
traditionele media zoals drukwerk, film of televisie gedaan. Qua 
typografische animatie zijn er geen richtlijnen zoals die gelden voor 
drukwerk. Typografische animatie is dan ook een postmoderne smeltkroes 
van stijlen. Het is moeilijk te voorspellen waar het Web heen gaat qua 
visuele communicatie. Een ding is zeker: interactie is de kern van het 
Internet. 
 
In het volgende hoofdstuk wordt er gekeken wat de consequenties van 
digitalisatie zijn voor de typografie. Zijn de vormgevingsconventies 
toepasbaar op het Internet?  
 

 
4. www.eniri.net  
Eneri.net is een typografische 
animatiesite die gebruikt 
maakt van Chinese karakters 
en het westerse schrift om tot 
een sfeervol beeld te komen.  
 
De animatie wordt ondersteund 
door fotografie en iconigrafie 
maar deze dienen voornamelijk 
als achtergrond voor de 
speelse tekstuele animatie. 
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5. Visualisatie van digitale media 
 
5.1 Inleiding 
Elektronische typografie is een vorm van typografische ontwikkeling en 
distributie die niet drukwerkgebonden is, zoals bijvoorbeeld film, video en 
digitale media. Het typografische doel is gelijk bij alle media: de lezer of 
kijker moet de letter herkennen en kunnen interpreteren. De technische 
werking van deze media verschilt. 
 
5.2 Bits en Bytes 
Analoge media bestaan uit licht en geluid die voorgedragen worden door 
golflengtes. Deze hebben oneindige nuances en kunnen daarom een 
verscheidenheid aan geluiden en beelden produceren. Alles in de natuur is 
analoog. Digitalisatie is codering van informatie. Digitale media hebben 
verscheidene voordelen: 
 
1. Digitale informatie is niet aan slijtage onderhevig. De data in codevorm 
kunnen niet slijten of verouderen. De drager van deze data zoals 
bijvoorbeeld een harde schijf, kan dat echter wel zodra deze lang en vaak 
gebruikt is. 
 
2. Materiaal dat gedigitaliseerd is kan makkelijk bewerkt worden. Het 
schrijven van een tekst in bijvoorbeeld Microsoft Word is vele malen 
makkelijker dan schrijven op een typemachine. Ten eerste kan men de 
tekst foutloos kopiëren en opslaan. Ten tweede kan tekst op alle mogelijke 
manieren visueel en inhoudelijk bewerkt worden. 
 
3. Digitale codering zorgt ervoor dat alle media die oorspronkelijk 
technisch gescheiden waren nu tot dezelfde informatiestroom behoren. 
Hierdoor is het mogelijk op één computer video, geluid en andersoortige 
media te bewerken. 
 
Door middel van een analyse van het bronmateriaal (zoals audio, video of 
typografie) wordt de analoge informatie zo nauwkeurig mogelijk omgezet 
naar een gecodeerd systeem van enen en nullen. Dit gecodeerd systeem 
heeft vervolgens een bepaalde grootte (hoeveelheid data). Deze grootte 
wordt aangegeven in Bits. Een Bit is de kleinste computereenheid, daarna 
komt de Byte die een waarde van 8 bits heeft. De Kilobyte heeft een 
waarde van 1024 Bits en de Megabyte heeft een waarde van 1048576 
bits. 
 
Hoe meer bits een gecodeerd systeem bevat hoe beter het analoge 
origineel benaderd wordt. Zodra een afbeelding bijvoorbeeld miljoenen 
kleuren heeft, zoals bijvoorbeeld een foto, kost dit aanzienlijk meer 
geheugen dan een 16 kleuren plaatje. Geheugen speelt een grote rol bij 
het gebruik en de ontwikkeling van internetpagina’s. Hoe groter de 
bestanden zijn die gedownload moeten worden, hoe langer het duurt 
voordat ze er zijn. Dit zijn dan ook meteen de nadelen van digitale media. 
Toen de CD werd geïntroduceerd door Philips werd het beschouwd als de 
ideale geluidsdrager. Toch is het met de CD net zoals bij elke andere vorm 
van digitale media: Het is een interpretatie van het analoge origineel. In 
eerste instantie betekende dit juist een mindere kwaliteit. Dit geldt ook 
voor digitale fotografie. Pas aan het einde van de 20ste eeuw werden 
digitale fotocamera’s van dezelfde kwaliteit als de honderd jaar oude 
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voorloper gemaakt, en dan nog zijn ze vele malen duurder. Uiteraard is het 
slechts een kwestie van tijd voordat digitale technologie de analoge inhaalt. 
 
5.3 De resolutie 
Bij de oorspronkelijke boekdruk wordt een letter met een loden vorm op 
papier geperst. Op een beeldscherm (bij zowel televisie als 
computermonitoren) lichten delen van een gerasterde fosforlaag op 
vanwege het elektronenkanon dat er in elk scherm zit.  
 
Naast de overeenkomst tussen de televisie en de computermonitor is er 
één groot verschil: de scherpte. Omdat computer gebruikers dichter bij het 
scherm zitten dan televisiekijkers, dient het beeld rustiger en scherper te 
zijn. De ‘refreshrate’ is het aantal verversingen (of trillingen) van het beeld 
per seconde. Dit bepaalt of een monitor als rustig ervaren wordt. Een 
televisiescherm wordt 60 keer per seconde ververst. Een gemiddelde 
monitor 75 of 85 keer. Recente topmodellen kunnen zonder veel moeite 
een refreshrate van 100 tot 120 halen. Hoe hoger de refreshrate, hoe 
rustiger de monitor. Vanaf dergelijke hoge beeldverversingen is de trilling 
door het menselijk oog niet meer waar te nemen. 
 
De scherpte van monitoren hangt af van de resolutie. Drukwerk kan een 
resolutie hebben tussen de 300 en 1200 dpi (dots per inch, ongeveer 
1000 puntjes per centimeter). Er zijn al consumentenprinters die een 
resolutie kunnen afdrukken van 2880 dpi. Een computer monitor heeft 
gemiddeld een resolutie van 72 dpi, en de resolutie van een televisie is nog 
lager.1 
 
De resolutie van beeldschermen is aan ontwikkeling onderhevig. Deze 
ontwikkeling vordert alleen niet zo snel als de rest van de 
computerindustrie. LCD schermen bieden een hogere resolutie en komen 
steeds vaker voor. De resolutie van deze ‘Liquid Crystal Display’ schermen 
komt echter nog steeds niet in de buurt van drukwerk. Het kan nog een 
aantal jaren (zoniet decennia) duren voordat de resolutie van drukwerk 
elektronisch gehaald wordt.  
 
Naast de resolutie in dpi heeft de monitor ook een bepaald aantal 
horizontale en verticale beeldpunten. Dit is de resolutie in pixels. De 
resolutie in pixels geeft aan hoeveel beeldpunten er op een scherm te zien 
zijn. Ook hier geldt dat meer beeldpunten een scherper en meer 
gedetailleerd beeld geven. 
 
De gemiddelde consumenten monitor is nu 15 tot 17 inch (ongeveer 38 – 
43 centimeter). Deze hebben een resolutie van 800 x 600 pixels of 1024 x 
768 pixels. De resoluties zijn een afgeleide van de 4:3 verhouding die elke 
standaard monitor en televisie heeft. De dots per inch zijn gelijk voor alle 
monitoren, alleen de resolutie in pixels varieert. De allerkleinste monitor 
kan een resolutie van 640 x 480 hebben, de grootste hebben een resolutie 
van 1600 x 1200. Jakob Nielsen heeft onderzoek gedaan naar de 
beeldschermresoluties onder computergebruikers: 2  
 
 
 
  
 
 

Schermresoluties in pixels 1997  1999 
640 x 480 (laag)  22%  13% 
800 x 600 (gemiddeld)  47%  55% 
1024 x 768 (middelhoog) 25%  25% 
1280 x 1024 en hoger  6 %  2%  

Sinds 1997 heeft de 
meerderheid een resolutie van 
800 x 600. Momenteel zal 
1024 x 768 prominenter 
aanwezig zijn. 640 x 480 komt 
vrijwel niet meer voor. 
 

 

 

1  Remie, 1999, p 17  
 

 

 

2  Nielsen, 2000, p 42  
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5.4 De kleurdiepte 
De allereerste computermonitoren hadden een monochrome 
beeldweergave, het beeld had een groene, oranje of grijze kleur. 
Tegenwoordig zijn miljoenen kleuren standaard bij een nieuw aangeschafte 
computer. Jakob Nielsen heeft ook onderzoek gedaan naar de kleurdiepte 
van monitoren bij computergebruikers. Het blijkt dat in 1997 minder dan 
de helft van de gebruikers computers hadden die maar 256 kleuren (8 bits 
kleur) konden weergeven. De rest had de mogelijkheid om duizenden (16 
bits kleur) of miljoenen te zien (24 of 32 bits kleur). In 1999 gebruikte 
slechts 11% van de gebruikers nog 256 kleuren1. Momenteel is het aantal 
computers dat maar 256 kleuren kan weergeven nog verder gedaald.  
 
5.5 Digitalisatie van typografie 
De introductie van de computer als ontwerpmiddel vereiste de digitalisatie 
van de bestaande lettertypes. Dit is een proces waarmee de vormen van 
analoge druklettertypes digitaal gerasterd worden voor het gebruik op een 
monitor. De consequentie van dit geringe aantal beeldpunten in combinatie 
met de lage dpi is dat contrastrijke vormen zoals letters ‘kartelig’ kunnen 
ogen.  
 
In vakterminologie wordt deze karteligheid ‘aliasing’ genoemd. Een manier 
om de hoekige overgangen vloeiender te laten lijken is om tussen de 
zwarte en witte pixels grijze tussenwaarden neer te zetten. Dit heet ‘anti-
aliasing’. Zodra anti-aliasing toegepast wordt op een te klein lettertype kan 
een wazig letterbeeld ontstaan omdat er evenveel grijswaarden als 
zwartwaarden aanwezig zijn.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
5.5.1 Schreven of schreeflozen op het beeldscherm? 
Het detail van de letter wordt bepaald door het aantal beschikbare pixels. 
Als de resolutie hoger wordt, (of als de letter groter wordt afgebeeld zodat 
er meer pixels beschikbaar zijn) is er meer ruimte voor detail. De 
lettertypen uit het pre-modernisme lenen zich niet goed voor lage resolutie 
weergave op een beeldscherm. De ornamenten en schreven die typerend 
zijn voor de letter verliezen het detail omdat er niet genoeg pixels zijn om 
deze weer te geven. Schreeflozen uit het Modernisme zijn evenwichtiger en 
strakker van aard zodat deze lettertypen zich beter laten vertalen naar het 
beeldscherm. De vraag of schreefletters of schreeflozen beter leesbaar zijn 
op digitale media is makkelijk te beantwoorden. Voor leesteksten met een 
pixelgrootte tussen de 6 en 12 punten is schreefloos en niet geanti-aliased 
altijd aan te raden. Zodra de letters groter worden afgebeeld, bijvoorbeeld 
als logotype of koptekst, kan eventueel wel een schreefletter met anti-alias 
gebruikt worden. Bij typografie voor drukwerk worden schreven juist 
voornamelijk in de leestekst gebruikt, en schreeflozen als kop. 
 
 

5.  
Karteligheid is inherent aan de huidige digitale 
visualisatie op een personal computer. Juist bij 
tekst vallen de hoeken op aangezien het 
contrast hier het grootst is. 
 
Anti-aliasing is een schijnoplossing. Het 
contrast tussen zwart en wit wordt kleiner 
gemaakt door er grijswaarden tussen te 
zetten. 

 

 

1  Nielsen, 2000, p 42  
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5.5.1 Bitmaps en vectoren 
Een lettervorm kan op twee manieren vastgelegd worden: als bitmap of als 
contour/vector. Een bitmap is een pixelpatroon van een letter. Een bitmap 
is het letterlijk rasteren van een digitaal object. Het heeft een vaste 
breedte, hoogte en kleurdiepte. Fotomateriaal wordt vaak opgeslagen als 
een bitmap bestand. Er is geen extra informatie aanwezig om detail weer te 
geven wat nodig is als het beeld vergroot wordt. Daarom worden bitmaps 
korrelig zodra ze vergroot worden.  
 
Een contour of vector bestand bestaat uit coördinaten die later worden 
ingevuld door pixels. Omdat alleen de contouren vast staan kan de grootte 
gevarieerd worden en blijft het beeld scherp. Vectoren zijn uitermate 
geschikt voor lettertypen en andere contourvormen. Vectoren kosten ook 
minder geheugen aangezien zij slechts coördinaten opslaan. Bitmaps slaan 
het plaatje letterlijk op en meten daarom elke pixel, hetgeen veel meer 
geheugen kost.  
 
 

 
6.  
De schreefloze Verdana is goed 
leesbaar op een grootte van 9 pixels. 
Zodra deze geanti-aliased wordt op de 
deze grootte is het letterbeeld minder 
scherp. 
 
De Times New Roman, een van de 
meest gebruikte lettertypen op het 
Internet is slecht leesbaar, zeker zodra 
deze geanti-aliased wordt. 
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5.6 Conclusie 
 
“Our age with its very different aims, its often different ways and means 
and highly developed techniques must dictate new and different visual 
forms.” 1 
 
Digitale media heeft visuele communicatie sneller en makkelijker gemaakt. 
Omdat alle informatie zich reduceert tot enen en nullen kan men van een 
universele code spreken. De voordelen van digitale communicatie en 
productie zijn duidelijk: een hogere productiviteit binnen een kleiner 
tijdsbestek. Dat de statische visualisatie op beeldschermen nog niet de 
kwaliteit behaald van bijvoorbeeld drukwerk is een kwestie van tijd.  
 
Het belang van typografie voor drukwerk wordt al lange tijd benadrukt, en 
een goede leesbaarheid wordt als prioriteit gezien. De ontwikkeling van 
lettertypes ontworpen voor beeldschermen loopt gestaag en er zijn er al 
vele die het lezen veraangenamen. Maar hoe goed het lettertype ook is, 
grote lappen tekst lezen op een monitor wordt niet als prettig ervaren en 
wordt dan ook vaak niet gedaan. Korte teksten zijn goed leesbaar, lange 
teksten niet. Men print het dan liever even uit. De huidige nieuwe media 
typografie tracht de leesbaarheid van druk te evenaren terwijl dit technisch 
nog niet echt mogelijk is. Al zou deze kwaliteit momenteel al haalbaar zijn, 
dan nog is het visueel nabootsen van drukwerk geen efficiënt gebruik 
maken van de mogelijkheden van digitale media. 
 
Naast de technische beperkingen van het Internet en de monitor zijn er tal 
van mogelijkheden voor nieuwe media typografie waar nog niet veel 
onderzoek naar gedaan is. Waarom zou men eigenlijk grote lappen tekst op 
het Internet willen zetten als dit al in tijdschriften en boeken gebeurt? En 
hoeveel van de huidige informatietypografienormen blijven overeind op het 
Internet? 
 
Wil de toegevoegde waarde van het Internet in eerste instantie gevonden 
en daarna efficiënt toegepast worden, dan zal met name tekstuele 
communicatie anders moeten worden vormgegeven. 
 
Momenteel zijn er al miljoenen mensen die gebruik maken van het 
Internet. Net zoals de boekdrukkunst grote sociaal-culturele gevolgen had, 
heeft het Internet dat ook. Globalisering van kennis (voornamelijk in 
tekstuele vorm) binnen enkele seconden is nu al werkelijkheid. De 
mogelijkheden van het Internet zijn zeker binnen de typografie nog 
nauwelijks aangestipt. Men heeft immers alleen de beperkingen benadrukt. 
Waar ligt de communicatieve kracht van typografie op het Internet dan wel? 
 
 

 

 

1  Tschichold, 1928, p 65  
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6. Het Internet  
 
6.1 Een korte geschiedenis van het Internet 
Het Internet is ontstaan in de jaren ‘60 als een project van het Ministerie 
van Defensie van de Verenigde Staten. De bedoeling was een 
gedecentraliseerd netwerk te creëren dat nog steeds zou werken als een 
bepaald deel vernield zouden worden (de koude oorlog was de reden van 
deze voorzorg). De computers werden als een ‘web’ met elkaar verbonden. 
 
Dit project werd ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) 
genoemd. De Advanced Research Projects Agency van het Pentagon werd 
in 1969 opgericht om een veilig en betrouwbaar communicatie netwerk 
voor het defensie apparaat te ontwikkelen. 
  
Wetenschappers en onderzoekers gingen al snel gebruik maken van dit 
netwerk. Evenals de National Science Foundation van de Verenigde Staten, 
die zelf een soortgelijk netwerk had ontwikkeld: NSFNET. Dit netwerk nam 
de technologie over van ARPANET en zo ontstond een groot internationaal 
netwerk. 1 
  
In de 70er jaren werd het netwerk verfijnd door hoge snelheidscomputers 
op strategische plaatsen neer te zetten en met elkaar te verbinden 
waardoor de snelheid van het dataverkeer groeide. 
 
In 1985 begon de NSF een programma om het Internet in de gehele VS aan 
te bieden. De NSF creëerde een netwerk onder de naam NSFNET, die ter 
beschikking werd gesteld aan alle educatieve instellingen, 
overheidsinstellingen en aan organisaties die bezig waren met 
internationaal onderzoeken. Het ARPANET werd in 1989 gesloten vanwege 
het gebrek aan fondsen. 1 
 
Geschat werd dat het aantal op het Internet aangesloten computers elk 
jaar verdubbelde. Halverwege 1994 verbond het Internet ongeveer twee 
miljoen computers in meer dan 100 landen en waren er ongeveer 23 
miljoen gebruikers. 
 
Voor de komst van Internet, werden consumenten en klanten benaderd via 
de schrijvende pers, direct mail of de televisie. De commercie kreeg een 
nieuwe uitdaging: de elektronische snelweg. Een nieuwe manier om 
potentiële klanten te bereiken. Internet werd al snel een massamedium. 
  
Hoewel het Internet uit militaire en academische wortels is ontstaan, doken 
commerciële diensten er al snel bovenop. Het Web werd groot genoeg om 
op eigen commerciële benen te staan. Het Internet behoort niet aan een 
persoon of organisatie. Op dit moment kent Internet ongeveer 410 miljoen 
gebruikers.2  
 
Het Web laat zich nu typeren als een onuitputtelijke bron van informatie, 
een presentatiemedium en een communicatiemiddel. Niet alleen van 
enkele zenders naar meerdere ontvangers (gebruikers), maar ook direct 
van gebruiker naar gebruiker door bijvoorbeeld te chatten en e-mailen. 
 
 
 

1  Be Wired, 28-5–2001, www.be-wired.com/info/geschiedenis.htm   
2  

De digitale revolutie, 1-6–2001, http://www.dedigitalerevolutie.nl/Internet/ges-int.htm 



De Herdefiniëring van Typografie  

   pg.  
                                                                                                                                      

32 

6.2 De communicatieve verschillen tussen drukmedia en het Web 
Vanuit technisch oogpunt bestaat het Internet simpelweg uit een groot 
aantal servers en computers die elk verbonden zijn met kabels. Op de 
servers vindt de huisvesting (hosting) van de sites plaats en met de 
computer bezoekt men deze sites via de kabels (dit momenteel ook met 
draadloze telefonie zoals WAP). 
 
6.2.1 Push- en pullmedia 
Traditionele drukmedia berusten op het pushmedia principe. Bij pushmedia 
zijn er een modellen van mediadistributie waarbij lezers, kijkers of 
luisteraars inhoud ontvangen in de volgorde en in een snelheid bepaald 
door de distributeurs (ook wel zenders genoemd).Televisie en radio zijn 
pushmedia aangezien de programma’s op een vaste volgorde langs komen. 
De enige keus die de kijker (ook wel ontvanger genoemd) heeft is de 
televisie aan of uit zetten. Het feit dat er meerdere kanalen zijn maakt 
televisie kijken niet interactief, het vergroot alleen de keus van lineaire 
informatiestromen die op de gebruiker af komen.  
 
Bij pullmedia is er niet zozeer sprake van een ontvanger of kijker maar van 
een gebruiker. Bij pullmedia vraagt de gebruiker inhoud op, in een zelf te 
bepalen volgorde en duur. Het Internet is een voorbeeld van pullmedia. Dit 
is een communicatief verschil dat gevolgen heeft voor alle vormen van 
visuele en auditieve informatie voorziening. De eerder besproken animatie 
valt vanuit traditioneel oogpunt onder pushmedia en is daarom in die vorm 
ook niet geschikt voor het Internet. 
 
6.2.2 Hypertekst en hypermedia 
Van origine bestaat het Internet uit losse tekstpagina’s die met elkaar 
verbonden zijn met ‘hypertekst’. Deze term is uitgevonden door Ted Nelson 
in 1965 voor een aantal tekstdocumenten die met elkaar verbonden 
werden door ‘links’2. Dit zijn klikbare teksten die het door middel van een 
browser mogelijk maken makkelijk tussen de documenten in te bewegen. 
Toen het mogelijk werd om plaatjes, animatie en video te distribueren op 
het Internet werd de term hypermedia geïntroduceerd. Hypertekst en 
hypermedia introduceerden interactie als middel om inhoud te 
communiceren. De hypertekst conventie wil zeggen dat klikbare tekst 
blauw onderlijnd wordt. Zodra men al ergens op geklikt heeft wordt deze 
tekst paars. (in Times, of Times New Roman).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1  Free online dictionary of computing, 10-6-2001,  
http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?query=pullmedia 
http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?query=pushmedia 
 
2 Free online dictionary of computing, 12-6-2001,   
http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?query=hypertext 
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6.2.3 Inhoudelijke structuur 
De eerste websites leken zowel qua inhoudelijke als visuele structuur erg 
veel op boeken. De start- of binnenkomstpagina had de functie van de 
inhoudspagina en inleiding. De hoofdstukaanduiding bij de inhoudsopgave 
heeft een extra functionaliteit als navigatie. Zodra men op een van de links 
heeft geklikt komt het desbetreffende hoofdstuk tevoorschijn. Waarom 
werkt deze aanpak wel voor een boek en niet voor het Internet? 
 
Hypertekst en hypermedia zorgen ervoor dat het Internet structureel afwijkt 
van traditionele media. Hypermedia maken niet-lineaire structuren 
mogelijk. Dit heeft als voordeel dat men direct naar bepaalde delen van 
een tekst of site kan klikken. Er kunnen oneindig veel structurele relaties 
gelegd worden binnen een bepaald onderwerp en tussen meerdere 
onderwerpen (op bijvoorbeeld verschillende sites). 
 
Tekst in drukmedia is lineair van aard. Men leest bladzijde voor bladzijde. 
Een boek heeft een bepaalde afmeting die bepaald wordt door de auteur, 
uitgeverij en drukker. Maar alle boeken hebben een lineaire opeenvolging 
van pagina’s. Dit is logisch aangezien (westerse) tekstuele communicatie 
zich van links naar rechts laat lezen. Op het Internet wordt de inhoudelijke 
structuur niet bepaald door de fysieke vorm van het medium. Wat pagina 
opvolgingen betreft is elke gewenste structuur mogelijk. Het enige lineaire 
is de tekstuele inhoud per pagina. Op een monitor is het niet mogelijk om 
af te lezen waar men zich in een document bevindt zonder dat dit visueel 
vormgegeven is. Bij een boek kan men schatten dat men ongeveer op de 
helft zit aan de hand van het aantal omgeslagen pagina’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo is er als eerste een inleiding, gevolgd door een probleem en/of 
vraagstelling. Daarop volgt er een betoog of onderzoek, de hoofdtekst 
genaamd. Afsluitend de conclusie en als allerlaatste de bibliografie. De 
fysieke vorm van tekstuele communicatie op print- of drukwerk zorgt dat 
deze inhoud lineair verdeeld wordt over een aantal pagina’s. 
 
 
 
 
 
Op het Internet is het mogelijk om uit te gaan van een zelfde inhoudelijke 
structuur als een boek. De vraag is of dat verstandig is. De eerder 
genoemde scriptiestructuur is bedoeld voor lezers, niet voor gebruikers. 
Dergelijke lange teksten lenen zich niet goed voor het Internet. Op het Web 
moet er inhoudelijk anders gecommuniceerd worden. Normaliter is er een 
tekstschrijver voor de inhoud en een typograaf voor de opmaak. Deze 
opeenvolging van taken is lastiger op het Internet omdat er nog geen 
fysieke inhoudelijke structuur is waar men van uit kan gaan. Zodra een 

Blz 1 Blz 4 Blz 2 Blz 3 Etc. 

Inleiding 
Stelling 
Hoofdtekst 
Conclusie 
Bibliografie 

Naast het gebruik van verschillende hoofdstukken 
gaan de meeste boeken uit van een globale lijn of 
narratief. Daarbij volgt men bijvoorbeeld een 
inhoudelijke structuur van een scriptie zoals hiernaast 
afgebeeld).  
 
Bij het schrijven van een scriptie gelden er vele 
conventies wat inhoudelijke opbouw betreft. 
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conventionele tekstschrijver de structuur bepaalt van een website kan dit 
een kopie van een drukwerkstructuur betekenen.  
 
Een internetsite is een verzameling van een aantal pagina’s die op elke 
gewenste manier met elkaar verbonden kunnen worden. Uiteraard is het 
handig als de structuur bepaald wordt door de inhoud zodat de indeling 
duidelijk en logisch is voor de gebruikers. Een hypertekststructuur 
gebaseerd op dezelfde inhoud (een scriptie), zou er zo uit kunnen zien: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Deze informatiestructuur is een vorm van multi-lineariteit. Er zijn 
verschillende richtingen mogelijk waar men heen kan vanaf de basispagina 
(de inleiding). De inhoud is anders toegankelijk gemaakt. Het is effectief 
om zo direct mogelijk te communiceren op het Internet, door bijvoorbeeld 
te beginnen met de stelling of een deel van de conclusie. Het is praktisch 
om meteen naar alle grote ‘hoofdstukken’ te kunnen navigeren vanaf de 
basispagina (en idealiter vanaf elk punt in de website). 
 
De taak van een traditionele typograaf is om de tekst zo goed mogelijk op 
te maken binnen op één pagina en binnen de lineaire bladzijdenstructuur. 
Het is belangrijk dat de typograaf zich verdiept in de inhoud zodat hij/zij 
een toepasselijke vorm kan bedenken binnen een tweedimensionale en op 
het Internet vooral ook multi-lineaire structuur. 
 
Gebruikers zijn erg ongeduldig en bij lange teksten waarbij men het beeld 
moet ‘schuiven’ (scrollen) is de inhoud niet in één oogopslag te zien. 
Hierdoor bestaat het risico dat de websitebezoeker informatie over het 
hoofd ziet. Nu is de gemiddelde gebruiker wel gewend te scrollen maar dan 
nog communiceren grote lappen tekst op het Internet niet efficiënt. Jakob 
Nielsen geeft in 'Functioneel Webdesign’ een aantal richtlijnen voor 
efficiënte tekstuele communicatie op het Internet: 
 
1. De tekst moet kort en bondig zijn. De tekst dient niet groter te zijn dan 

de helft van een tekst bedoeld voor drukwerk. Onderzoek toont aan dat 
het lezen van een beeldscherm 25% langzamer gaat dan van papier.1 
Veel mensen vinden het lezen van een beeldscherm onaangenaam 
vanwege de lage resolutie en het feit dat een beeldscherm als een 
soort lamp fungeert waar men gedurende lange periodes naar kijkt. 

2. De tekst dient geschreven te worden voor ‘scanbaarheid’. Scannen wil 
zeggen dat de lezer of gebruiker de pagina naloopt voordat diegene de 
tekst werkelijk gaat lezen. Korte alinea’s tekst met gebruik van 
tussenkoppen en lijsten met opsommingtekens zorgen voor een goed 
scanbare tekst. 

Korte 
inleiding 
  
stelling 

bronver- 
melding 

conclusie 

Hoofdtekst  Hoofdtekst 
vervolg 1 

Hoofdtekst 
Vervolg 2  

 

 

1 Nielsen, 2000, p 116/117 
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3. Hypertekst en hypermedia kunnen gebruikt worden om te lange tekst 
onder te verdelen in meerdere pagina’s. Zodra de tekst qua 
inhoudelijke opbouw gelijk is aan een tekst die voor drukwerk bedoeld 
is kan deze opgedeeld worden in meerdere kleine delen die binnen één 
scherm passen. Het is echter aan te raden de tekst inhoudelijk opnieuw 
te structureren en categoriseren zodat de kopjes of categorieën als 
navigerende links gebruikt worden en vanaf elke plek in de site te 
raadplegen zijn. Het gebruik van meerdere hiërarchische koppen 
binnen een tekst bedoeld voor het Internet zorgt ook voor een goede 
scanbaarheid van de tekst. 

  
 
6.3 Interactie 
Internet wordt vaak omschreven als een interactief informatiemedium. Wat 
houdt interactie in? Volgens de Van Dale is interactie een ‘wisselwerking’. 
Vanuit een communicatief oogpunt is een dialoog ook een voorbeeld van 
interactie. De communicatie tussen mens en computer heet Human-
Computer Interaction. 
 
6.3.1 In- en output  
Om te kunnen interacteren met een computer zijn ‘input’- en 
‘outputdevices’ nodig. Deze apparaten zijn een vormtechnische brug 
tussen de digitale informatie van de computer en de fysieke en mentale 
eigenschappen van de mens. Inputdevices vereisen een fysieke handeling 
(zoals bijvoorbeeld typen) om informatie in te voeren in de computer. 
Voorbeelden van inputdevices zijn een muis en een keyboard. Dit zijn ook 
de belangrijkste inputdevices die gebruikt worden op het Internet. Andere 
voorbeelden van inputdevices zijn een joystick, een tekentablet en een 
touchscreen. Outputdevices zijn apparaten waarmee de computer 
informatie op visuele of auditieve wijze naar buiten toe communiceert. Dit 
door middel van bijvoorbeeld een monitor, een printer en speakers1. Een 
touchscreen fungeert als een in- en outputdevice aangezien het de 
functionaliteit van een muis en beeldscherm combineert.  
 
6.3.2 Human-Computer Interaction 
Er is geen algemeen geaccepteerde alomvattende omschrijving van 
Human-Computer Interaction (HCI). Hieronder een aantal samenvattingen 
van definities en omschrijvingen die aangeven wat het doel en de functie 
van HCI is.  
 
"Human-computer interaction (or HCI) is, put simply, the study of people, 
computer technology and the ways these influence each other.”2 

“The study of how humans interact with computers, and how to design 
computer systems that are easy, quick and productive for humans to use.”3 

1 Free online dictionary of computing, 19-6-2001,  
http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?query=input+device 
http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?query=output+device 

 
2 geciteerd bij: Mens machine interactie nederland, 22-6-2001, 
http://www.sigchi.nl/onderwijs/watis.html 

 
3 Free online dictionary of computing, 12-6-2001, 
http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Human-Computer+Interaction 
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In de "ACM Special Interest Group on Computer-Human Interaction 
Curriculum Development Group" vinden we de volgende definitie die het 
doel van HCI uiteenzet: 

"Human-computer interaction is a discipline concerned with the 
design, evaluation and implementation of interactive computing 
systems for human use and with the study of major phenomena 
surrounding them." 1 

Bij een aantal definities wordt HCI als synoniem gezien voor interface of 
navigatie (ook deze verklaring is van de ‘ACM Special Interest Group on 
Computer-Human Interaction Curriculum Development Group’) 
 
"From a computer science perspective, the focus is on interaction and 
specifically on interaction between one or more humans and one or more 
computational machines. The classical situation that comes to mind is a 
person using an interactive graphics program on a workstation. But it is 
clear that varying what is meant by interaction, human, and machine leads 
to a rich space of possible topics..." 1 
 
Het begrip Human-Computer Interaction wordt voornamelijk gebruikt als 
aanduiding van een studieobject. HCI wordt vaak gezien als het onderzoek 
naar (vorm)technische, ergonomische en gebruikersvriendelijke 
oplossingen voor de interactie tussen de mens en de computer. Omdat HCI 
een breed vakgebied is komen er veel disciplines bij kijken: psychologie (de 
manier waarop mensen van nature waarnemen, denken, herinneren, leren 
en communiceren), informatica (interfacetechnologie, software 
engineering, netwerktechnologie, kunstmatige intelligentie), linguïstiek, 
antropologie, media- en communicatiewetenschappen2 en grafisch 
ontwerp. Het globale doel van Human-Computer Interaction onderzoek is 
digitale informatie en technologie toegankelijk maken voor een zo breed 
mogelijke doelgroep. 
 
6.3.3 Soorten interactie 
De enige vorm van interactie op het Internet was aanvankelijk klikken op 
hypermedia. Het zien van een blauwe onderstreepte tekst op het Web 
wordt meteen geassocieerd met een link en wekt dus klikgedrag op. Bij 
operatingsystemen zoals MacOs en Windows zijn zijn er verschillende 
manieren van interactie mogelijk. Klikken op een icoon die informatie 
representeert is qua interactie hetzelfde als hypertekst. Sub-
schermfunctionaliteit (de ‘Windows’) zorgen ervoor dat informatie volgens 
de wensen van de gebruiker op het scherm gerangschikt kan worden. Deze 
mogelijkheid vereist het ‘schuiven’ van de schermen. Daarvoor moet men 
met de muis eenmaal klikken en deze klik vasthouden om vervolgens de 
muis naar de gewenste positie te bewegen. Er is een onderscheid te maken 
in deze vormen van Interactie: directe interactie en indirecte interactie. 
 

 

 

 

 

1 Curricula for Human-Computer Interaction, 15-6-2001,  
http://www.acm.org/sigchi/cdg/cdg2.html#2_1 

 
2 Mens machine interactie Nederland, 22-6-2001,  
http://www.sigchi.nl/onderwijs/watis.html  
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a. Directe interactie speelt zich af op een onderbewust intuïtief 

niveau. Het bewegen van de muis is hier een goed voorbeeld van. 
De fysieke handeling (het bewegen van de arm) heeft een sterke 
relatie met de visuele output van de computer (bewegen van de 
cursor). Uit een klassiek artikel van Robert B. Miller uit 1968 1 blijkt 
dat een gebruiker van een systeem een reactie binnen één tiende 
van seconde ziet als directe interactie. Een dusdanig snelle reactie 
en interpretatie van input bij een computer interface wordt 
‘realtime’ genoemd. Computerspellen zijn een goed voorbeeld van 
realtime of directe interactie. Een karakter dat bestuurd wordt door 
de gebruiker reageert direct op de input (bijvoorbeeld naar links of 
naar rechts lopen). Ook software- pakketten zoals Microsoft Word 
en Adobe Photoshop reageren direct op het handelen van de 
gebruiker. Het intypen van tekst en het tekenen van een figuur 
wordt direct op het beeldscherm getoond. 

 
b. Indirecte interactie betekent een visuele reactie van ongeveer 1 

seconde of langer. Zodra een gebruiker ergens op klikt en het duurt 
tussen de 30 en 60 seconden heeft de gebruiker nauwelijks het 
gevoel meer dan hij/zij direct met de gegevens interacteert. Zodra 
het wachten op een reactie langer dan tien seconden duurt gaat de 
gebruiker andere taken uitvoeren of verliest men de interesse. 
Internetsites vallen traditioneel onder indirecte interactie, al hangt 
dit gedeeltelijk af van de snelheid van de site. Hoe groter de pagina 
qua geheugen, hoe langer de gebruiker moet wachten en hoe 
indirecter de interactie.2 

 
 
Interacteren op het Web bestaat voornamelijk uit klikken. Klikken is van 
nature minder direct dan bijvoorbeeld het schuiven van de muis. Zodra 
men op een link heeft geklikt heeft dit gevolgen voor de plaatsbepaling 
binnen de informatiestructuur. Klikken op conventionele hypermedia 
betekent verwezen worden naar een andere pagina. Het omslaan van een 
bladzijde bij een boek is daarom vanuit een interactief oogpunt vrijwel 
gelijk aan klikken op het Internet. Het grootste verschil tussen drukmedia 
en digitale media is de wijze waarop informatie gestructureerd kan worden.  
 
Computerspellen en operatingsystemen zijn daarom doorgaans 
interactiever dan Internetsites. De eerste sites waren tekstuele 
naslagwerken die onderling verbonden waren door middel van hypermedia. 
De laatste jaren - en met name de introductie van Flash - betekende een 
omslag voor de interactieve beleving van het Web.  
 
Voordat Flash geïntroduceerd werd waren er ook een aantal directe 
interactiewijzen aanwezig. De ‘rollover’ bijvoorbeeld is een functionaliteit 
waarbij een plaatje direct reageert op een muisbeweging. Hiervoor hoeft 
men niet te klikken en blijft men binnen hetzelfde scherm. Rollovers bieden 
een handig communicatieve meerwaarde: directe visuele communicatie die 
aanvullende informatie kan verstrekken zonder dat er een nieuwe pagina 
geladen hoeft te worden.  
 
Al vrij snel was het mogelijk om door middel van invoervelden tekstuele 
input te geven op een website. Op dit principe werken search-engines zoals 
Yahoo. Door middel van tekstuele input kan de gebruiker binnen de 

 

 

2  Nielsen, 2000, p 59 
 

 

 

1  Nielsen, 2000, p 58 
 



De Herdefiniëring van Typografie  

   pg.  
                                                                                                                                      

38 

database van Yahoo zoeken op relevante informatie. Naast de 
zoekfunctionaliteit maakte tekstinput ook communicatie tussen meerdere 
personen mogelijk in de vorm van forums en chatruimtes. 
 
6.3.4 Interactiviteit of narrativiteit? 
De eerste vorm van interactie op het Internet is sterk gerelateerd aan de 
inhoudelijke structuur en beperkte zich dan ook met name tot lineaire en 
multi-lineaire inhoud. Het Internet is een informatiemedium een gaat 
daarom voornamelijk uit van tekstuele inhoud. Nieuwe technologieën 
maken het steeds beter mogelijk om andere vormen van informatie 
structuren en interactie toe te voegen aan de webervaring. ‘Entertainment’ 
wordt een steeds belangrijker element bij websites. De bekendste vorm 
van interactief amusement is het computerspel. 
 
Om de huidige mogelijkheden en variatie van interactie op het Internet 
beter te begrijpen volgt een uitleg over interactiviteit en narrativiteit. Als 
voorbeeld wordt de populairste vorm van Human-Computer Interactie 
gebruikt: computerspellen.  
 
De eerste computerspellen hadden (bijna) geen verhaallijn. Een korte 
tekstuele introductie zorgde voor een doel en beargumentatie voor de 
aankomende interactie. De gebruiker dient zoveel mogelijk het gevoel te 
hebben in controle te zijn, de meeste computerspellen zijn dan ook 
gebaseerd op directe interactie. In het geval van bijvoorbeeld platform 
spellen draait de interactie om een karakter dat binnen een bepaalde 
omgeving vrij kan bewegen. Deze omgeving wordt aangeduid als een 
’arena’. Een verhaallijn heeft altijd een lineaire of multi-lineaire strekking. 
Het is niet mogelijk om ‘realtime’ een verhaal te genereren, een narratief 
wordt daarom binnen een door de ontwerper/schrijver bepaalde structuur 
vastgelegd. Er zijn al meerdere pogingen tot interactieve narrativiteit 
geweest maar in de meeste gevallen is dan de lineaire narrativiteit de 
overheersende factor. ‘Dragons Lair’  is een animatie-spel dat voornamelijk 
lineair is, totdat de kijker een visuele hint krijgt. Dan moet de gebruiker 
‘interacteren’ door op één knop te drukken. Wordt er te laat gedrukt, dan 
stopt de animatie. Wordt er goed getimed dan vervolgt de lineaire strekking 
van het ‘spel’. 
 
“This (game) denies game players the one element that has always defined 
their interest in videogames: INTERACTION. Dragon's Lair is epitomized the 
first generation of computerized laserdisc games in that it was too simple 
and tedious. Pushing the single play button sent the laser trotting across 
the surface of the internal disc to the appropriate frame and broadcast it 
onto the monitor. You just don't have enough control over the actions of 
Dirk the Daring.” 1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 The rise and fall of laserdisc arcade games, 24-6-2001, 
 http://www.atarihq.com/coinops/laser/dlair.html 
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a. Interactieve film 
In dit geval is er geen sprake van ‘arena’-interactie die computerspellen 
populair maakt. De gebruiker zit het grootste gedeelte van de tijd te 
wachten op een moment van directe interactie. Het gros van de 
interactieve films zijn compromissen tussen verhaal en interactie en vallen 
daarom tussen wal en schip wat entertainmentwaarde betreft. Zodra men 
een spel speelt, verwacht men een hoge vorm van directe arena-interactie. 
Als er een film gekeken wordt, wil men passief opgaan in een narratieve 
ervaring gecreëerd door professionals. Om een verhaallijn te ontwikkelen 
voor interactie met een multilineaire structuur moet exponentieel meer 
geschreven en ontwikkeld worden dan voor een lineaire structuur. In het 
geval van arena-interactie worden alleen de wetmatigheden van de 
omgeving gegenereerd en kan de gebruiker zich daar vrij in bewegen. In dat 
geval komt er na het succesvol behalen van een doelstelling (vaak ‘level’ 
genoemd) vaak een kort stukje verhaal. Dit is echter bij elke keer spelen 
hetzelfde en dient alleen om de gebruiker een doelstelling en motivatie te 
geven. Het verhaal is slechts de emotionele motivatie voor de interactie.  
 
“Interactive movies...has failed because players haven’t felt sufficiently in 
control of the proceedings. A conventional lineair narrative hasn’t offered 
much interaction. There wasn’t enough clicks per minute.” 1 
 
Een film laat zich kenmerken door gebeurtenissen en karakterontwikkeling 
die bepaald zijn door de schrijver, scenarioschrijver en regisseur. Zodra 
deze elementen variabel worden door middel van interactie valt de kracht 
van de film meestal uiteen. Waarom zou een kijker een verhaallijn willen 
beïnvloeden? Net zoals het lezen van een boek gaat het bij een film juist 
om de visuele en auditieve ervaringen die op dusdanig professionele wijze 
geconstrueerd zijn dat de kijker helemaal niet met interactie geconfonteerd 
wil worden. ‘Interactieve film’ is dan ook een contradictio in terminis.  
 
b. Filmische spellen 
Bij computerspellen is er ook beweging en animatie mogelijk maar deze 
hebben een ander doel. Zo zijn er spellen met filmische eigenschappen 
met (een beperkte vorm van) narrativiteit. In die gevallen worden 
narrativiteit, multi-lineaire structuur en verschillende soorten interactie 
samengesmolten tot één geheel. Voorbeelden van dit soort spellen zijn: de 
‘Final Fantasy’ delen (verschenen op verscheidene Nintendo platformen en 
later ook op de Sony Playstation), de ‘Zelda’ delen (een spel dat exclusief 
verscheen op een aantal Nintendo platformen). Deze vorm van digitaal 
amusement is erg populair en vanuit interactief oogpunt interessanter. 
Animatie en beweging worden binnen arena-interactie alleen gebruikt ter 
illustratie van de input van de gebruiker en de reactie van de arena-
omgeving op die input (de gebruiker drukt naar links, het karakter loopt 
naar links en komt bijvoorbeeld een ander karakter tegen).  
 
Op deze wijze krijgt de gebruiker de ervaring die vaak beloofd wordt bij 
interactieve film. De conventie ‘interactieve film’ is waarschijnlijk de 
oorzaak dat men niet veel verder komt dan een aantal videofragmenten in 
een multi-lineaire structuur met een lage vorm van interactie. Film of video 
is altijd lineair van aard, dat is inherent aan de gebruikte opnamemedia. Dit 
is ook de reden dat veel mensen afwijzend reageren op lineaire 
introducties van Internet sites. Men is interactie gewend en krijgt nu een 
animatie voorgeschoteld waarop men ook nog lang moet wachten vanwege 
de downloadtijd. 

 

 

1  Edge, december 1999, p 68 
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Vanuit consumentenoogpunt zijn arena-interactieve spellen met filmische 
eigenschappen succesvoller dan films met interactieve eigenschappen. De 
eerder genoemde spellen zijn dan ook één van de meest succesvolle 
gemaakt. Deze spellen hebben een uitermate complex karakter.  
 
Spellen die zich richten op geabstraheerde spelelementen gebaseerd op 
directe interactie zijn meestal toegankelijker voor een breder publiek. Een 
voorbeeld hiervan is ‘Tetris’. Hierbij moeten naar beneden vallende 
geometrische vormen dusdanig gedraaid worden dat ze in elkaar passen. 
Bij beide vormen van abstractie en interactie lijkt het gebruik van 
driedimensionale weergave momenteel haast noodzaak om een spel 
economisch succesvol te maken. 
 
6.3.5 Realisme 
Het ‘interactive entertainment’ magazine ‘Edge’ behandelt regelmatig 
onderwerpen die gaan over de grondbeginselen van elektronisch 
amusement. Zo had het maandblad in December 1999 een artikel over de 
vraag of videogames zich laten definiëren als kunst waarin de realiteit van 
spellen geanalyseerd wordt. 
 
“Videogames are obsessed with reality. It has become a chief selling point. 
Almost every designer wants to provide experiences which, even if located 
in fantasy worlds, are somehow real. Why is this the case? Realism in other 
cultural forms –painting, film, television, photography – has long been 
accepted not as a direct representation of what the world is really but a set 
of conventions adopted by the maker and recognized by the audience” 1 
 
Bij computerspellen is het vaak wenselijk om realistische conventies te 
gebruiken. De speler waant zich in een fantasiewereld die bepaalde 
eigenschappen moet hebben om zich mee te identificeren. De omgeving, of 
‘arena’ is vaak ook de moeilijkheidsfactor. Het zoeken naar nieuwe 
gebieden wordt bij een spel als amusant ervaren, de spelwereld is nooit in 
z’n geheel tot de beschikking van de gebruiker.  
 
Bij internetsites die tekstueel van aard zijn wordt het daarentegen als 
vervelend ervaren als de gebruiker lang moet zoeken (of veel moet 
nadenken) om informatie te vinden. Om sites te vinden met de gewenste 
informatie kan al moeilijk zijn; zodra de informatie op de site zelf ook nog 
gestructureerd is volgens de conventies van computerspellen wordt er niet 
efficiënt gecommuniceerd in het geval van informatieve sites. 
 
6.3.6 Driedimensionale weergave 
 
“Some designers think that creating virtual shopping malls on the Web is 
the ultimate in 3D expression online. It may have novelty value for a while, 
but why walk around in a shopping centre online? We can do that in the 
real world. And have a Big Mac at the same time” 2   
 
Een driedimensionaal winkelcentrum waarin men rond kan lopen op het 
Internet klinkt vernieuwend. Als de techniek dit momenteel toe zou laten, 
zouden er een groot aantal virtuele omgevingen zijn die de conventies 
hebben van de werkelijke wereld (er is er al een aantal sites met dergelijke 
3D omgevingen). Waarom iets namaken op het Internet wat er in het echt 
al is? Het voordeel van het Internet is juist dat men door middel van 
hypermedia verbanden kan leggen die in de werkelijkheid niet kunnen. Een 

 

 

1  Edge, december 1999, p 66 
 

 

 

2  Cre@teonline, maart 2001, p 77 
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driedimensionale omgeving waarin men rond moet lopen om ergens naar 
toe te gaan werkt niet omdat juist het lopen (de transitie van de ene plek 
naar de andere) vermeden dient te worden op het Internet. Wat betreft e-
commerce en informatiesites dient de weg ergens naar toe minimaal te zijn 
en driedimensionale omgevingen en lineaire introducties zijn slechts 
obstructies voor de tekstuele inhoud waar men uiteindelijk voor komt. Dit 
betekent niet dat driedimensionaal per definitie ongeschikt is voor het 
Web. Het betekent wel dat 3D-visualisaties tot nu toe voornamelijk gebruikt 
worden voor het nabootsen van de werkelijkheid, hetgeen niet efficiënt 
navigeert tenzij het architectuur, virtual reality of videogames betreft. 
 
Als de site entertainment als hoofdfunctie heeft, kan een spelomgeving 
nuttig zijn zodra de gebruiker maar weet wat hij/zij voorgeschoteld krijgt. 
De navigatie van die site kan dus het beste een zo kort mogelijke ‘loopweg’ 
hebben. Het spel zelf kan eigen wetmatigheden creëren of een metafoor 
gebruiken die vervolgens door middel van vormgeving en interactie 
gevisualiseerd wordt. 
 
6.3.7 Iconische of typografische navigatie? 
Op het Internet zijn er een aantal globaal gebruikte iconen. Deze iconen zijn 
soms metaforisch van aard, zoals bijvoorbeeld de brief (dat e-mailen 
gepresenteerd), het huisje (dat verwijst naar de ‘homepage’) en het 
winkelwagentje (dat op een e-commerce site hetzelfde doel heeft als in een 
supermarkt, artikelen verzamelen om ze daarna af te rekenen).  Daarnaast 
zijn er nog de abstracte iconen die algemeen geaccepteerd zijn door het 
veelvuldige gebruik ervan. Het gebruik van een pijl voor richting krijgt op 
het Internet een iets andere functie: het teruggaan of verdergaan naar een 
andere pagina of site. Deze afwijking is nu dusdanig ingeburgerd dat het 
als vanzelfsprekend ervaren wordt. De typografisch iconen (besproken in 
hoofdstuk 2.3) zoals de apenstaart (@) representeren een vorm van 
interactie met meestal communicatieve doeleinden (e-mailen). Emoticons 
hebben geen navigerende functie en worden voornamelijk gebruikt in e-
mail en chatsessies. 
 
Alle soorten iconen op het Internet hebben verschillenden maar vaste 
functies. Alleen veelgebruikte Internet conventies zoals e-mailen en de 
knop naar de ‘homepage’ kunnen gebruikt maken van deze iconen. Voor 
specifieke holistische kennis zijn iconen vaak ongeschikt. Het is niet prettig 
voor een bezoeker om vele soorten iconen uit het hoofd te leren om een 
navigatie te snappen.  
 
“A fair amount of research has been conducted on the degree to which an 
icon can be recognized by itself or in the context of a collection of icons. 
The results generally indicate that icons by themselves fail to communicate 
adequately. The exceptions-like the stop sign, P for parking, and a circle 
with a slash to the centre-enjoy recognizability based on their frequent 
long-term and universal usage.” 1  
 
Het Web is een zoekmedium. Men zoekt naar informatie door bijvoorbeeld 
op search-engines een trefwoord in te voeren of men zoekt in de 
categorieën die op vrijwel elke zoekmachine te vinden zijn. Als men een site 
gevonden heeft met relevante informatie zoekt de gebruiker op dezelfde 
wijze totdat de juiste inhoud gevonden is. Dit is tot op heden de meest 
effectieve zoekmethode en het vereist tekstuele communicatie.  
 

 

 

1  Horn, 1998, p 57 
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Het is erg moeilijk om een efficiënt navigatie systeem te maken dat volledig 
steunt op het gebruik van iconen (tenzij de navigatie zich beperkt tot een e-
mail, home en een terugknop). De meest sites ondersteunen de iconen 
door middel van typografie. Dit minimaliseert de kans op fouten van de 
gebruiker. Iconen worden dan niet alleen als inhoudelijke communicatie 
gebruikt, maar vooral als aandachtstrekker voor de typografie. Ook zorgen 
iconen voor een grotere herkenbaarheid en een visueel onderscheid 
binnen de navigatie. 

“Graphics, or pictures, particularly on the WWW, tend to fall into 3 
categories: ornaments, navigation aids and real core information. I have 
nothing against ornaments. We all like our product to be attractive. 
Navigation aids include link buttons, bullets and other visual devices for 
clarifying the structure of the information presented and these, too, have a 
real contribution to make. It is comparatively less common, however, for 
the graphics to carry the real communicative load of information that is to 
be presented. For that, we usually need words. Language is capable of 
conveying more information, more flexibly than any iconic system.” 1 

In tegenstelling tot een navigatie die alleen gebruik maakt van iconen is het 
wel mogelijk een efficiënte interface te maken met alleen typografie. 
Binnen de typografie zijn er genoeg variabelen om een visueel onderscheid 
te maken tussen de verschillende navigerende elementen. Verschillende 
lettertypen, variaties in kleur en grootte, een vette of cursieve letter en het 
gebruik van een efficiënte compositie kunnen ingrediënten zijn voor een 
gebruikersvriendelijke en duidelijke interface. Een volledig typografische 
navigatie ontwerpen is ook niet altijd effectief omdat een te grote 
hoeveelheid tekst overweldigend kan overkomen. Als veel tekst 
onvermijdelijk lijkt (zoals in het geval van een e-commerce site) kan een 
combinatie met iconen voor conventionele acties er overzichtelijker worden 
gecommuniceerd. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Type and typography, 14-6-2001, http://home.bsu.edu/prn/type.html#Sources 

7.  
Het bovenste winkelwagentje is van www.cdnow.com. De 
middelste is van www.amazon.com en de onderste van 
www.bol.com.  Voor gebruikers die het eerst in aanraking 
komen met een e-commerce site voldoet de onderste 
nauwelijks aangezien er geen tekstuele aanduiding bij het 
icoon aanwezig is. De bovenste is het beste aangezien het 
ook duidelijk is dat je er op kan klikken (onderstreepte 
hypertekst) en het geeft meteen aan hoeveel items er in het 
wagentje zitten.  
 
De onderste rij met iconen is van Microsoft Internet Explorer 
en worden daarnaast ook op Websites (in al dan niet 
afwijkende vorm) toegepast 
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6.4 De techniek achter internetsites 
Internetpagina’s worden geprogrammeerd in HTML wat ‘Hypertekst  
Markup Language’ betekent. Deze code bevat zowel de inhoud, visualisatie 
als de functionaliteit van Internet pagina’s. De eerste versies van HTML 
hadden nog geen mogelijkheden om aan te geven hoe de tekst er uit zag, 
dit werd bepaald door de computer van de gebruiker. Pas bij nieuwe 
versies van deze programmeertaal werd het mogelijk om minimale 
opmaakelementen te bepalen. Om HTML te kunnen lezen is een ‘browser’ 
nodig zoals Mosaic, Internet Explorer en Netscape Communicator. 
Aanvankelijk werd de opmaak en vormgeving van een website bepaald 
door de browser van de gebruiker. Momenteel is HTML dusdanig 
ontwikkeld dat het mogelijk is om tot in detail aan te geven hoe de site er 
uit moet zien. 
 
Mosaic (1993) was de eerste grafische Internetbrowser1. Hiermee was het 
mogelijk grafische elementen te bekijken. De komst van ‘tables’ oftewel 
opmaaktabellen in HTML zorgde voor een sprong voorwaarts in 
websiteontwerp. Door tables werd het mogelijk om pixelnauwkeurig de 
positie van grafische en tekstuele elementen te bepalen.  
 
6.4.1 Frames 
Vanaf browserversies 3 werd het mogelijk ‘frames’ te gebruiken bij 
websites. Frames maken het mogelijk om meerdere HTML documenten 
tegelijk weer te geven. Voordat frames mogelijk waren ververste het gehele 
beeld na het klikken op hypermedia. Deze links waren voornamelijk 
verweven in de tekst zelf. Als het scherm opgedeeld is met frames kan een 
gedeelte van de huidige pagina blijven staan.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frames kunnen net zoals tables gebruikt worden als opmaakelement maar 
bieden ook een structurele oplossing: de aanwezigheid van een continu 
aanwezig navigatiebalk. Het is ook mogelijk om een dergelijk navigatie- 
systeem te maken met standaard HTML, dan worden de navigerende 
elementen simpelweg herhaald bij de volgende pagina. Deze vorm van 
interfaceontwerp werd pas gebruikelijk na de introductie van frames. Met 
frames en standaard HTML is het momenteel mogelijk om de navigatie op 
bijna elk gewenste plek te plaatsen. Toch hebben veel websites een 
navigatiebalk links en de inhoud rechts, het is een conventie geworden. 
Frames hadden als gevolg dat websitestructuren duidelijker 
gerepresenteerd werden en maakte het zoeken van een specifieke pagina 
makkelijker. 
 
1 Browser history, 10-6-2001,  
http://www.blooberry.com/indexdot/history/mosaic.htm 

Bij een conventionele HTML 
pagina wordt het gehele scherm 
ververst zodra men op een link 
klikt. Zo verschijnt er ook een 
nieuwe (sub) navigatie. Dit kan 
verwarrend zijn voor een 
gebruiker. 

Zodra er frames gebruikt worden 
kan de navigatie blijven staan en 
wordt bijvoorbeeld alleen het 
onderste gedeelte van het beeld 
ververst. Dit zorgt voor een 
consistente interface. 

Navigatie 1 
hoofdpagina 1 
 

Navigatie 2 
Subpagina 1  
 

Navigatie 3 
Subpagina 2  
 

Navigatie 1 

Inhoud 1 

Navigatie 1 

Inhoud 2 

Navigatie 1 

Inhoud 3 
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Frames hebben ook een aantal nadelen. Websites met frames hebben een 
basispagina (een frameset) die de opmaak van het scherm bepaalt door 
andere HTML pagina’s in te laden. Zodra de gebruiker een pagina wil 
toevoegen aan de ‘bookmarks’ (bladwijzers) dan wordt er in het geval van 
een frameset alleen de basispagina opgeslagen. Dit maakt het opslaan van 
specifieke sub-pagina’s onmogelijk. In het geval van een kleine site met 
een duidelijke structuur is dit geen probleem. In het geval van een newssite 
met honderden artikelen is bookmarken erg praktisch. Usability-goeroe’s 
raden het daarom af om frames te gebruiken.  
 
6.4.2 Alternatieve Webtechnologieën 
De laatste versies van browsers ondersteunen ook andere 
programmeertalen die in HTML geïmplementeerd kunnen worden. 
Javascript, Java, en DHTML zijn voorbeelden van dergelijke technieken. 
Momenteel is er voor geen van deze talen een universele standaard zodat 
elke browser deze talen anders interpreteert. Dit komt door de 
concurrentiestrijd tussen Microsoft en Netscape. Beide bedrijven 
ontwikkelden eigen versies van programmeertalen die niet of slecht 
onderling uitwisselbaar zijn. De laatste versies van Netscape (versie 6) en 
Internet Explorer (versie 5.5) trachten wel tot een universele standaard te 
komen. Javascript is tot nu toe de meest universele niet-standaard code die 
handige functionaliteiten zoals invulformulieren aan websites toe kan 
voegen. Er is een typografische programmeertaal die geen plugin vereist: 
Cascading Style Sheets (CSS). Dit is een toevoeging aan HTML die een 
grotere variëteit aan vormgeving en hypertekst interactie biedt. Zo kan de 
ontwerper de exact pixelgrootte van een lettertypeweergave bepalen en 
kunnen de lettertype-eigenschappen aan de hand van een ‘rollover’ 
aangepast worden (een hypertekst kan bijvoorbeeld qua kleur, lettertype, 
spatiëring en grootte veranderen zodra men er met de muis overheen 
gaat). Helaas zijn Cascading Style Sheets niet zichtbaar in oudere browsers 
en wijken de browsers af qua weergave. De interpretatie van HTML en CSS 
wordt waarschijnlijk beter bij de nieuwe versies van de verschillende 
browsers. Dan geeft CSS de vormgever in theorie meer mogelijkheden en 
controle maar dan nog is de technologie eerder evolutionair dan 
revolutionair zoals Flash. 1 
 
 
6.4.3 Flash 
Flash is een algemeen geaccepteerde manier om visueel te communiceren 
op het Internet. Naast de zwaarwegende voordelen die later behandeld 
worden heeft dit geliefde softwarepakket wel degelijk een aantal nadelen 
die het eerst aangestipt werden door Jakob Nielsen op zijn website 
www.useit.com. De naam van het betreffende artikel is: ‘Flash: 99% Bad’ 
 
“Although there are rare occurrences of good Flash design (it even adds 
value on occasion), the use of Flash typically lowers usability. In most 
cases, we would be better off if these multimedia objects were removed. 
Although multimedia has its role on the Web, current Flash technology 
tends to discourage usability for three reasons: it makes bad design more 
likely, it breaks with the Web's fundamental interaction style, and it 
consumes resources that would be better spent enhancing a site's core 
value.” 2 
 
 

2 useit.com, 20-7-2001,  
http://www.useit.com/alertbox/20001029.html 

 

 

1  Cre@teonline, july 2001, p 82/83 
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Zijn belangrijkste argumenten zijn dat: 
 
1. de mogelijkheid tot uiteenlopende vormen van interactie en ontwerp 

niet betekenen dat de toepassing gebruikersvriendelijker is. 
2. de ‘back’ button van de browser niet meer werkt binnen een site. Flash 

is een programma dat binnen de browser laadt. Zodra men binnen naar 
een gedeelte van de Flash site gaat weet de browser dat niet. Als men 
dan op de ‘back’ button klikt, gaat men naar de vorig bezochte Internet 
site. Het risico is dan dat de gebruiker ineens uit de hele site is. 

3. de standaard hypertekst kleuren niet meer werken. Alles kan door de 
ontwerper vormgegeven worden, en men kiest daarom niet voor het 
paars/blauw dat Jakob Nielsen graag ziet.  

4. Flash sites een oppervlakkige inhoud bevatten. Zijn laatste argument 
communiceert het best in zijn eigen woorden: 

 
“Flash is typically created by outside agents who don't understand the 
business”. 1  

 
In het hoofdstuk ‘Animatie op het Internet’ (4.5) wordt Flash geïntroduceerd 
als een animatiemiddel. Dit was ook de reden dat Flash populair werd: 
Internet werd binnen een jaar omgetoverd van statische plaatjes en tekst 
tot een animerende en auditieve ervaring. Toch is animatie niet de sterkste 
kracht van Flash. De eerste versies van de Flashplayer hadden gelimiteerde 
interactieve mogelijkheden. De laatste versie van Flash, versie 5, 
combineert verschillende programmeertalen (waaronder Javascript), 
animatie en vormgeving in één bestand. Zo gaat Flash buiten de 
beperkingen van standaard Hypertekst. Hypertekst is multi-lineair van aard. 
Bij een HTML site ververst een klik een gedeelte van of de gehele pagina. 
De eerste Flash sites hadden een dergelijke structuur met als extra een 
lineaire introductie. Dit is begrijpelijk aangezien de kracht van het 
softwarepakket nog niet ontdekt was.  
 
Sinds Flash 3, en vooral met Flash 5 zijn er complexe non-lineaire en 
directe vormen van interactie mogelijk. De functionaliteit kan de 
interactieve mogelijkheden van computerspellen evenaren. Flash maakt 
naast verschillende vormen van interactie driedimensionale weergave en 
3D animatie mogelijk. De redenen dat Flash een succes werd zijn: 
 
1. Om Flash te kunnen zien moet er een ‘plugin’ gedownload worden. Dit 

betekent dat Internet Browser (die ouder is dan versie 4) niet 
standaard voorzien is van de mogelijkheid om Flash te kunnen zien. Dit 
is op zich een nadeel, ware het niet dat de Flashplayer dusdanig klein is 
dat veel gebruikers de moeite nemen deze te installeren. Op het 
moment van schrijven hebben 96% van de Internet gebruikers de 
mogelijkheid om Flash inhoud te zien. 2 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1 useit.com, 20-7-2001,  
http://www.useit.com/alertbox/20001029.html   

 

 

2  Cre@teonline, july 2001, p 70 
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2. Het is een vector gebaseerd animatiepakket. Bij traditionele animatie 
wordt er uitgegaan van 25 beeldjes per seconde. Dit zou op het toch al 
trage Internet veel geheugen en dus downloadtijd kosten. Vectoren zijn 
een manier om vormen en animaties te beschrijven, in plaats van ze 
letterlijk op te slaan. Stel dat een bol van links naar rechts geanimeerd 
moet worden, dan hoeft alleen de begin- en eindpositie aangegeven te 
worden en de rest berekent Flash zelf. Hierdoor kunnen grafisch 
simpele animaties in veel gevallen zelfs kleiner zijn van geheugen dan 
een statische Internet pagina. 
 

3. Het productieproces van een Flash site is minder omvangrijk aangezien 
er in theorie slechts één softwarepakket nodig is om een website te 
maken. Voor de onwikkeling van een traditionele Internetpagina is er 
een grafisch pakket nodig (bijvoorbeeld Photoshop of Illustrator), en 
een implementatieprogramma (Dreamweaver, Homesite, Frontpage of 
BBedit). Wil men daarnaast nog complexe databases ontwerpen komen 
er nog vele programma’s bij. Dit houdt in dat er tussen de ontwerper en 
de programmeur een communicatieconflict kan ontstaan. Gebruiken 
beiden hetzelfde softwarepakket dan verloopt de communicatie 
makkelijker.  
 

4. In tegenstelling tot HTML, de standaard code van het Internet, ziet 
Flash er op elk systeem exact hetzelfde uit. HTML is een manier van 
coderen dat op verschillende platformen (Apple, Unix en PC) en 
browsers (Internet Explorer en Netscape) anders geïnterpreteerd wordt. 
Het gevolg is dat een Internet pagina er anders uit kan zien op een 
Apple dan op PC. Dit is frustrerend voor de ontwerper of programmeur, 
aangezien er soms dubbel zoveel tijd gestoken moet worden in de 
productie wil de site universeel werken. Ook voor de gebruiker is het 
onhandig. Het komt geregeld voor dat een bepaalde browser 
uitgesloten wordt omdat het te lastig is om daarvoor te ontwerpen. In 
dat geval ziet de gebruiker een slecht werkende site of zelfs helemaal 
niets. Zodra men eenmaal de Flash plugin heeft, kan zowel de 
gebruiker als de ontwerper er zeker van zijn dat de site overal hetzelfde 
functioneert. 

 
 
Nielsen lijkt software de schuld te geven van slecht ontwerp. Toch valt er in 
Flash een gebruikersvriendelijke website te maken die de mogelijkheden 
van standaard HTML ver te boven gaat. Het is frapant om een 
softwarepakket te verwijten dat er weinig goede inhoud is op het Web. Zijn 
argument is dat Flash het moeilijk maakt om inhoud ‘up to date’ te houden. 
Dit is sinds april 1998 niet meer het geval. Toen werd Flash Generator 
geïntroduceerd. Dit programma kan Flash animaties genereren en inhoud 
opnemen uit een ‘database’ net zoals dat kan met conventionele websites. 
Flash 5 biedt een groter scala aan mogelijkheden om een actuele inhoud te 
implementeren in de website. 
 
Nielsens argument dat er niet veel goede ontwerpers zijn die weten hoe 
een site het beste kan communiceren (gebruikmakend van Flash) snijdt wel 
degelijk hout. Maar dit geldt niet alleen voor Flash. Het enige wat de 
software valt te verwijten is dat de ‘back’ knop van de browser inactief is bij 
een Flash animatie. Dit probleem wordt wellicht bij een volgende versie van 
Flash opgelost. Daarnaast heeft elke goede website (Flash of HTML) een 
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navigatie dat zodanig omsluitend is dat een gebruiker helemaal niet hoeft 
terug te grijpen naar de ‘back’ button. 
 
“Flash has become a standard” 1 

Aldus de CEO van Macromedia’s grootste concurrent Adobe. 
 
Niet alleen op het Internet wordt er veelvuldig gebruikt gemaakt van Flash. 
De software die bedoeld was voor het Web vindt een steeds grotere aftrek 
bij andere vormen van visuele communicatie. In het begin van dit jaar 
bracht Macromedia een Flashplayer voor de draadloze draagbare 
computers (Pocket PC’s) uit. Interactieve televisie zal waarschijnlijk 
veelvuldig gebruik maken van Flash. De menusystemen van 
computerspellen worden steeds vaker gemaakt in dit veelzijdige 
softwarepakket. Het spel voor de Playstation 2: ‘Star Wars Starfighter’ heeft 
bijvoorbeeld een Flash user-interface. Naast de interactieve functies van 
Flash worden de lineaire animatiemogelijkheden ruimschoots benut in een 
aantal videoclips en filmtrailers. United Airlines maakt gebruikt van 
Macromedia’s product in de display systemen om op vliegvelden de tijden 
aan te geven. Dit laatste voorbeeld maakt ook gebruik van de database 
mogelijkheden van Flash om actuele informatie weer te geven. 2  
 
 
6.5 Navigatieontwerp 
De functionaliteit van hypermedia wordt vaak aangeduid als navigatie of 
interface. Dit is het interactieve gedeelte van een webpagina. Een interface 
laat zich definiëren als een systeem dat elementen van de inhoud en 
elementen van de gebruiker representeert en een methodiek bevat om 
informatie tussen de twee te communiceren. 3 
 
6.5.1 Het belang van een goede navigatie 
Waarom is het belangrijk om een goede interface te hebben voor een site? 
Op het Internet zijn er momenteel miljoenen sites. De gebruikers hebben 
een nog sterkere ‘zapdrang’ dan bij televisie. Zodra een site niet duidelijk is 
gaat men naar de concurrent. In tegenstelling tot bedrijven in de fysieke 
wereld, is de concurrent op het Internet heel dichtbij. De 
gebruikersanonimiteit van het Internet maakt het schaamteloos en aardig 
amusant om van een site naar de concurrent te klikken.  
 
De reden dat een videorecorder zo moeilijk te programmeren is lijkt logisch. 
Het apparaat wordt eerst gekocht en daarna pas uitgeprobeerd. De 
motivatie van videorecorderfabrikanten om videorecorders makkelijker te 
maken is niet hoog omdat het geld toch al binnen is. De e-commerce sites 
werken omgekeerd. Men krijgt allereerst een navigatie voorgeschoteld 
waarmee producten gevonden, bekeken en aangeschaft kunnen worden. 
 
 
 

 

 

2  Cre@teonline, july 2001, p 73 
 

 

 

3  Barfield, 1993, p 2 
 

 

 

1  Cre@teonline, july 2001, p 63 
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Aangezien er steeds meer soorten informatie naast e-commerce op het 
Web te vinden is, wordt niet alleen het economische maar ook het sociaal-
cultureel belang van goede navigaties steeds groter. Zodra alleen 
vormgevers of webdesigners een site begrijpen dat bedoeld is voor de 
massa schiet de site het doel voorbij. De argumenten van Jakob Nielsen in 
“Flash: 99% bad” zijn niet geheel juist maar hij geeft wel aan dat veel 
ontwerpers niet weten hoe een gebruikersvriendelijke site ontworpen 
wordt. 
 
Interface-ontwerp valt onder HCI en overkoepelt dus ook verschillende 
disciplines en vakgebieden: communicatief concept, inhoudelijk ontwerp, 
informatiearchitectuur, grafisch ontwerp, typografie, cognitieve psychologie, 
usability-ontwerp en nog vele andere. In het geval van het Internet is het 
doorgaans de grafisch ontwerper die de navigatie bedenkt en realiseert. Dit 
impliceert een aantal extra vaardigheden die de taken van de 
internetontwerper verruimen.  
 
Bij een boek is de fysieke vorm de navigatie te noemen en het omslaan van 
de bladzijden is de ‘interactie’. Bij een digitaal medium zoals het Internet 
zijn zowel de navigerende als inhoudelijke elementen binnen één vlak 
aanwezig. Aangezien de resolutie van het beeldscherm te wensen over laat 
dient de ruimte efficiënt benut te worden. Het komt regelmatig voor dat de 
navigatie een groot deel van de ruimte benut zodat er relatief weinig plaats 
meer is voor de inhoud. Dit is een befaamde trend bij webdesigners die 
innovatief willen zijn en daarom veel ruimte besteden aan dynamische 
interfaces. Toch komt de gemiddelde bezoeker niet op de internetpagina 
om de mooie navigatie te aanschouwen. Men komt voor de inhoud tenzij de 
bezoeker een grafisch ontwerper is en inspiratie wil opdoen. Vooral als het 
een navigatieontwerp betreft is het belangrijk de doelgroep te analyseren 
om tot een goed evenwicht van inhoud en navigatie te komen. 
 
Een efficiënte navigatie is overzichtelijk, vereist niet veel schermruimte en 
heeft idealiter een origineel karakter zodat de gebruiker geïnteresseerd is 
en blijft in de site. Het evenwicht vinden van deze factoren is een complex 
ontwerpproces en dient afgestemd te worden op de inhoud en doelgroep. 
Hoe meer factoren vóór het ontwerpproces bepaald zijn, hoe eenvoudiger 
het productieproces verloopt. 
 
 
6.5.2  Navigatieontwerpdeskundigen 
Het zijn meestal de usability-deskundigen die richtlijnen opstellen voor een 
navigatieontwerp. Naast Jakob Nielsen zijn er verschillende experts op het 
gebied van gebruikersvriendelijkheid zoals Jeffrey Zeldman, Raymond 
Pirouz, Maya Draisin en Tiffany Shlain.  
 
Jeffrey Zeldman is bekend vanwege het prestigieuze Web Standards 
Project. Het doel van dit project is om tot universele standaarden te komen 
voor het Internet zodat iedereen die toegang heeft tot het Web exact 
dezelfde vorm en inhoud voorgeschoteld krijgt. Behalve Jakob Nielsen 
hebben alle eerder genoemde personen diverse artikelen gepubliceerd op 
de website van Adobe op het gebied van website navigatieontwerp en 
usability. Maya Draisin en Tiffany Shlain zijn actief voor de Webby Awards, 
de jaarlijkse uitreiking voor de beste onafhankelijke site. 1  
 

 

1 Adobe web features, 18-7-2001, http://www.adobe.com/web/features/ 
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Het engelse Internetontwerp vakblad Cre@teonline behandelt het gebied 
van gebruikersvriendelijkheid regelmatig. Onderstaand een samenvatting 
en opsomming van de diverse richtlijnen wat navigatieontwerp betreft uit 
artikelen en boeken van Jakob Nielsen, Jeffrey Zeldman en anderen. 
 
 
6.5.3 Soorten websites 
Sites vallen onder te verdelen in twee categorieën: ‘Infosites’ en ‘Entsites’1 

Deze onderverdeling is gebaseerd op een verschil in het communicatieve 
doel van een site. Bij infosites is het communicatieve doel informeren, bij 
entsites is het doel vermaken. Er zijn ook overlappingen mogelijk van deze 
twee soorten sites. 
 

1. Infosites zijn sites met veel tekstuele inhoud, zoals bijvoorbeeld 
Yahoo en Wired. Ook zogenaamde e-commerce sites zoals 
Amazon en Ebay zijn Infosites. Deze sites gebruiken geen 
innovatieve maar conventionele navigatiesystemen die uit 
ervaring functioneel blijken. De navigatie van infosites heeft 
twee hoofddoelen: 

 
a. Informatie categoriseren zodat deze snel te vinden is 

voor de gebruiker. 
b. De bezoekers informeren over de andere (al dan niet 

relevante) mogelijkheden en diensten van de site. Dit 
is een belangrijk onderdeel van commerciele 
websites. Zodra men bijvoorbeeld een cd koopt, ziet 
de gebruiker bij Amazon.com ook andere populaire 
cd’s binnen dezelfde muziekcategorie. 

 
2. Entsites hebben als doel een interactieve ervaring te creëren 

voor de gebruiker. Film-trailer sites zoals 
www.requiemforadream.com zorgen voor een voornamelijk 
visuele en auditieve ervaring. Tot deze categorie horen ook 
portfolio’s van grafisch ontwerpers en kunstenaars. Ook 
bedrijven met een innovatief karakter kunnen kiezen voor een 
dergelijke innovatieve en grafisch indrukwekkende site zoals 
bijvoorbeeld de prestigieuze kledingzaak Barneys in New York 
of de muziekzender MTV (www.barneys.com en 
http://www.mtv2.co.uk). 

 

6.5.4 Kenmerken van een efficiënt navigatiesysteem 
Hoe wordt bepaald of een navigatiesysteem efficiënt is? Op het Internet is 
het lastig meetbaar of mensen een site begrijpen of niet. Het is wel 
mogelijk met bepaalde programma’s te kijken hoe vaak welke pagina’s 
bezocht zijn, maar dat zegt vrij weinig over de gebruikersvriendelijkheid van 
een site. Als uit een dergelijke statistiek blijkt dat geen van de bezoekers 
voorbij de eerste pagina komt is er waarschijnlijk iets mis met de navigatie. 
 
Steeds meer webontwikkelbedrijven doen daarom testen met een aantal 
representatieve gebruikers. Zo kan gekeken worden of de site duidelijk 
genoeg is voor de doelgroep en kan er eventueel nog wat aangepast 
worden. In het boek ‘design for interaction’ wordt een aantal specifieke 
kenmerken gegeven voor een goed communicerende navigatie. 
 
 

 

 

1  Cre@teonline, januari 2001, p 68 
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1. Leergemak 
 De navigatie moet gemakkelijk zijn om te leren. Aan de hand van 
doelgroeponderzoek en gebruikerstesten kan gekeken worden of een 
navigatie begrepen wordt. Het is onmogelijk een site te ontwerpen die het 
iedereen naar de zin maakt, dus de moeilijkheidsgraad kan variëren per 
doelgroep. Gemakkelijk om te leren betekent niet per definitie minder 
innovatief. Een site kan een intuïtieve navigatie hebben die niet direct 
refereert aan bestaande webconventies maar vanwege het efficiënte 
grafisch ontwerp wel duidelijk is voor gebruikers. Dit werkt vooral efficiënt 
bij een minimalistische aanpak zodat het snel duidelijk is wat de 
navigerende elementen zijn. De grafische eenheidsworst die Jakob Nielsen 
propageert zorgt wellicht voor een uniforme maar erg saaie 
internetomgeving. 

 
2. Efficiëntie 
Een navigatie dient efficiënt te zijn. Doeltreffendheid wordt niet alleen 
bepaald door het gebruikersgemak, maar ook door het aantal keer dat de 
gebruiker moet klikken. Een navigatie is doeltreffend wanneer men niet 
vaker dan 2 of 3 keer hoeft te klikken om vanuit elk punt in de site naar elk 
ander punt te komen. De navigatie dient ook consistent te zijn. Het is ook 
makkelijk als de gebruiker het systeem herinnert zodat het niet keer op 
keer geleerd hoeft te worden. Dit kan bereikt worden op twee manieren: 
 

a. Conventie. Als de navigatie gebaseerd is op gangbare 
webconventies - zoals buttons aan de linkerkant en hypertekst 
in de vorm van blauwe onderstreepte tekst - wordt deze door 
veel gebruikers begrepen. Dit werkt alleen echt efficiënt als de 
site volledig gemaakt wordt volgens de conventies, een kleine 
afwijking komt verwarrend over. Als de kleuren van hypertekst 
waar de gebruiker wel en niet op geklikt heeft omgedraaid 
worden onstaat irritatie bij de gebruiker. Het is in dat geval 
beter volledig af te wijken van de kleuren. Jakob Nielsen geeft 
de voorkeur aan altijd dezelfde kleuren.1 

 
Los van het saaie beeld dat deze voorkeur geeft zijn de 
standaardkleuren niet altijd logisch voor gebruikers, zeker niet 
zodra deze nieuwe zijn op het Internet. Zo kan het bijvoorbeeld 
duidelijker zijn om links waar men al op geklikt heeft lichter 
weer te geven zodat deze meer naar de achtergrond 
verdwijnen. Hierdoor vallen de links minder op en is men 
minder geneigd er voor een tweede keer op te klikken tenzij 
men daar bewust voor kiest. 

 
b. Intuïtie. Zodra de navigatie intuïtief is, ervaart de gebruiker een 

interface als zelfverklarend. Hiervoor hoeft niet gerefereerd te 
worden aan bestaande webconventies. Een site met een 
innovatieve navigatie dat een korte leercurve heeft is niet erg 
zodra de interface maar niet buiten de eigen conventie treedt.  

 
Metaforische navigatie die gebaseerd is op de conventie van 
bestaande communicatiemiddelen is populair op het Internet. 
Zo wordt bijvoorbeeld een televisie afstandsbediening gebruikt 
als metafoor voor de interface. In eerste instantie lijkt dit prettig 
voor de gebruiker omdat het systeem bekend is. Toch kan in 
weinig gevallen een realistische metafoor gebruikt worden 

 

 

1  Nielsen, 2000, p 214  
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omdat de inhoud gekoppeld moet zijn aan de navigatie. In het 
geval van een afstandsbediening zijn de getallen 1 tot en met 
10 niet efficiënt voor een Webnavigatie. Men heeft namelijk 
geen idee waar de getallen voor staan. De vormgeving refereert 
dan niet aan de inhoud. De functie van realistische metaforen 
is dusdanig specifiek dat ze moeilijk voor een ander doel 
gebruikt kunnen worden. In dat geval is het niet meer dan een 
visuele aardigheid. 

 
Een abstracte weergave gebaseerd op bijvoorbeeld de 
Gestaltpsychologie communiceert vaak efficiënter. De 
Gestaltpsychologen beschreven 6 wijzen waarop mensen 
objecten ruimtelijk groeperen. Hierna volgt een aantal 
voorbeelden van abstracte weergaven van visuele relaties 
tussen objecten/tekst (waaronder de Gestaltprincipes): 1 

 
I. Iets wat groter is afgebeeld lijkt dichterbij en 

daardoor belangrijker dan iets dat klein is 
afgebeeld.  

II. Objecten waar een lijn omheen staat 
vormen een visuele eenheid en daarmee 
wordt een relatie aangegeven. 

III. Objecten met dezelfde kleur, vorm en 
grootte zijn aan elkaar gerelateerd. 

IV. Vormen die dichter bij elkaar staan hebben 
een sterkere relatie dan vormen die ver weg 
staan. 

V. Zodra een aantal vormen omlijnd is wordt 
het door mensen als één object 
geïnterpreteerd. Ditzelfde geldt voor vormen 
die met elkaar verbonden zijn door middel 
van bijvoorbeeld een lijn. 

VI. Vormen die met elkaar uitgelijnd zijn of 
nauw in elkaar overlopen (ook al zijn de 
vormen onderbroken) worden door mensen 
als continuïteit gezien. 

VII. De perceptie van mensen maken vormen 
‘af’ als deze onderbroken worden door 
andere objecten. Dit geldt vooral voor 
simpele abstracte en symmetrische 
gedaantes.  

 
 

3.  De herinnering 
Het kan zijn dat de websitenavigatie een bepaalde leercurve heeft. In 
dat geval dient de interface zo intuïtief en simpel mogelijk te zijn. Als de 
gebruiker het eenmaal doorheeft moet hij/zij zich de volgende keer 
kunnen herinneren wat de benodigde acties waren om een bepaalde 
taak uit te voeren. 
 
4.  Het minimaliseren van fouten  
Hoe goed een navigatiesysteem ook kan zijn, gebruikers kunnen om 
uiteenlopende redenen niet gewenste acties uitvoeren.  
 
 

 

 

1  Horn, 1998, p 75/76 
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“every time you hear about human error when it comes to design, it 
really is a designer error. ” ( Jakob Nielsen) 1 

 
Zodra de gebruiker zich bijvoorbeeld op een plek bevindt binnen een 
website die niet gewenst is, ligt het aan de duidelijkheid van de 
plaatsaanduiding en de mogelijke acties of iemand er zich nog uit kan 
redden. 

 
 
6.5.5 Richtlijnen voor Internet navigatiesystemen 
Er is een aantal globale richtlijnen te ontdekken waar ontwerpers en 
usability-deskundigen het over eens lijken te zijn: 

1. Een duidelijk communicatief doel. Het moet duidelijk zijn wat de site 
als communicatief doel heeft. Waar dient de site voor? Wat kan de 
gebruiker op de site doen? Voor welke doelgroep is de site bedoeld? Is 
de site relevant voor de bezoeker? Dit zijn vragen die onbewust door 
het hoofd gaan van een gebruiker zodra hij/zij op een site komt. Als 
deze vragen succesvol beantwoord kunnen worden maakt de site een 
transparante en doeltreffende indruk. 

2. Een structurele plaatsaanduiding. De gebruiker moet begrijpen waar 
hij/zij zich bevindt binnen de informatiearchitectuur. Er valt een 
onderscheid te maken tussen de informatiestructuur van het Internet 
als geheel en van een site op zich. Zodra de gebruiker via een andere 
site op de pagina komt moet het visueel duidelijk zijn op welke pagina 
hij/zij terechtgekomen is. De bezoeker kan op elke sub-pagina van de 
site binnenkomen doordat bijvoorbeeld zoekmachines niet altijd naar 
de homepage maar vaak direct naar de desbetreffende informatie 
verwijzen. Daarom is het noodzakelijk dat er op elke sub-pagina van 
een site een logografisch element is en een exacte aanduiding van de 
specifieke pagina. Dit is het allerbelangrijkste navigatieelement. Een 
duidelijke plaatsaanduiding binnen de site stemt de bezoeker gerust en 
vervolgens gaat men over tot het lezen van de inhoud van de pagina.  

3. Het terughalen van de vorige acties. De gebruiker moet weten waar 
hij/zij vandaan komt. Elke browser heeft een ‘back’ of ‘vorige’ knop 
waarmee men naar de voorgaande pagina of site terugkeert. De 
standaard hypertekst van het Internet kleurt een link paars zodat men 
weet dat daar eerder op geklikt is. Jakob Nielsen adviseert om deze 
standaard kleur te behouden aangezien men hier aan gewend is. Dit 
gaat echter niet helemaal meer op; er zijn niet veel sites meer die 
uitgaan van deze webstandaard. De meeste sites passen de tekst- en 
hypertekst kleuren aan zodat deze beter binnen de huisstijl passen. Dit 
hoeft niet voor minder gebruikersgemak te zorgen. Uit onderzoek van 
specialisten op het gebied van kleur blijkt1 dat mensen met 
kleurenblindheid het relatief subtiele verschil tussen deze kleuren 
moeilijk kunnen zien. Paars en blauw hebben ongeveer dezelfde 
verzadiging. Een groter verschil in contrast en verzadiging kan 
efficiënter zijn om onderscheid te maken tussen de beide linkkleuren.  

 
“Always maintain strong contrast between things that need to be 
differentiated.” 2 
 

 

 

1  geciteerd bij:  
Baggerman, 2000, p 10 
 

 

 

2  Cre@teonline, augustus 2001, p 68 
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4. De visualisatie van alle mogelijke acties. Het moet duidelijk zijn waar 
de gebruiker naar toe kan. Aan de hand van een goed ontworpen 
informatiearchitectuur en goed geschreven webtekst kan er een 
hiërarchische navigatiestructuur gemaakt worden. Het is aan te raden 
niet meer dan vijf tot zeven hoofdcategorieën te maken zodat de lijst 
overzichtelijk is. Daaronder kunnen meerdere subcategorieën gemaakt 
worden. Zodra er naast de hoofdnavigatie nog links aanwezig zijn is het 
voor de gebruiker gemakkelijk als het duidelijk is of de link binnen de 
site blijft of naar een andere site verwijst. Aangezien het makkelijk is 
om naar andere site te verwijzen wordt dit geregeld gedaan. Het wordt 
alleen niet prettig gevonden zodra het niet duidelijk is dat er naar een 
andere site gelinked wordt. Er zijn drie soorten links te onderscheiden. 

a. Ingesloten hyperlinks zijn links binnen de site en worden gebruikt 
zodra er een tekst niet meer op beeld past en er meer te lezen is. 
Deze vorm van hypertekst bestaat meestal uit onderstreepte tekst 
met een afwijkende kleur. 

b. Structurele hyperlinks hebben een navigerende functie binnen de 
sitestructuur. De navigatiebalk zoals die vaak voorkomt bij websites 
is meestal prominent aanwezig op elke pagina van de site. De tekst 
die gebruikt wordt binnen de navigatie komt vaak overeen met de 
koppen van de tekst waarnaar verwezen wordt.  

c. Associatieve hyperlinks worden gebruikt om gebruikers 
verwijzingen aan te bieden naar relevante informatie. Ook in dit 
geval kan de informatie op dezelfde of op een andere site staan. In 
het geval van een verwijzing naar een externe site moet dit 
aangegeven worden. 

 
 
6.6  Conclusie 
 
“Interactive media engage us because they are embodiments of the 
capacity for human interaction. Technology is shifting the very nature of 
communication. Our only dilemma is that we have failed to adequately 
alter our understandig of this change in nature…” 1 
 
Het huidige Internet is vanuit communicatief, technisch en grafisch oogpunt 
andersoortige media dan drukmedia. De enige overeenkomst is dat beide 
media visuele communicatie gebruiken om te communiceren.  
 
Het is voor het eerst in de geschiedenis van grafisch ontwerp dat een ander 
vakgebied richtlijnen opstelt voor vormgevers. De reden is dat het 
webproces een multidisciplinaire aanpak vereist. Grafisch ontwerp kwam er 
op het Internet later bij dan inhoudelijke en technische ontwikkeling. Het 
gevolg is dat vormgevers vanuit de traditionele hoek niet vaak beseffen wat 
er qua inhoudelijke en structurele communicatie wel of niet efficiënt is op 
het Web. Het is voor veel vormgevers moeilijk om te aanvaarden dat er voor 
de rol van vormgever op het Internet ook usability-vaardigheden zijn vereist. 
Anders communiceert de website gewoonweg niet efficiënt. 
 
 
 
 
 

 

 

1  Mok C, 1996, p 15 
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“..they (designers that consider usability a pain) are the people who don’t 
understand the basic principles of language. I mean, you’ve got to have 
language first and then you can use it to express yourself. Now having a 
language does not preclude interesting questions!” (Jakob Nielsen) 1 
 
Vanuit usability-onderzoek zijn er algemene richtlijnen die aangeven wat er 
gebruikersvriendelijk is. De eerder beschreven richtlijnen voor efficiënte 
navigaties worden gepropageerd door usability-goeroes. Jan Tschichold 
betoogde controversiële stellingen over grafisch ontwerp en  typografie in 
“Die neue Typografie” (The New Typography). Tschichold stelde het belang 
van de lezer voor het belang van de ontwerper. De visuele communicatie 
moest zo helder mogelijk geschieden. Jakob Nielsen vervult dezelfde rol 
voor het Internetontwerp. Een zienswijze die zowel qua uitgangspunt als de 
daaruit gedestilleerde richtlijnen alles behalve populair is bij het gros van 
de ontwerpers: Nielsen stelt de gebruikers centraal. Er zijn vele anti-Nielsen 
sites die de draak steken met zijn opvattingen. (driving over Jakob Nielsen 
bijvoorbeeld waarbij de gebruiker met een auto over de boosdoener heen 
moet rijden in een Flash spel http://www.urbanev.com/jakob/)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dat dergelijke grappen mogelijk zijn –leuk of niet– is natuurlijk het sierlijke 
van het medium Internet, een medium waarop vrijwel iedereen kan 
publiceren. Het bevestigt dat Nielsen even veel stof doet opwaaien in de 
Internet ontwerpwereld als Tschichold tijdens de jaren ’20  en ‘30 in de 
grafisch ontwerpwereld. Het Internet zoals Jakob Nielsen het zou willen zien 
is wellicht niet de meest spannende plek om informatie te vinden. Toch zijn 
veel van zijn stellingen gebaseerd op veelvuldig onderzoek naar gebruikers.  
 
“Usability rules are a constraint on design, but that can be a good thing. 
After all, all other media have their constraints. TV ads are constrained in 
time, and print ads are constrained in page size.” (Jakob Nielsen) 2 
 
In het volgende hoofdstuk wordt onderzocht hoe vormgevers zich grafisch 
en typografisch uiten op het Internet. Houden zij rekening met de usability 
richtlijnen of hebben ze andere oplossingen voor efficiënte communicatie? 
 
 
 
 
2 Adobe Interview met Jakob Nielsen, 17-7-2001,  
http://www.adobe.com/Web/features/nielsen/page2.html 

8.  
Dit is een van de vele 
anti Jakob Nielsen 
sites. De maker van dit 
spel heeft duidelijk veel 
tijd gestoken in de 
uiting van zijn frustatie 
ten aanzien van de 
usability goeroe. 

 

 

1  geciteerd bij:  
Cre@teonline, february 2001, p 70 
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7. Typografie op het Internet 
 
7.1  Inleiding 
Hoe wordt tekstuele communicatie momenteel toegepast op het Internet 
en welke functies zijn er wel (en niet) weggelegd voor typografie op dit 
digitale medium? Om tot een goede analyse te komen van digitale 
typografie, is het noodzakelijk verschillende stijlen van typografie te 
onderscheiden en de verhouding tot de traditionele typografie te 
onderzoeken. Ook wordt onderzocht welke soorten internettypografie er zijn 
om tot een herdefinitie van het begrip te komen. 
 
7.2  Typografische stijlen op het Internet 
De belangrijkste typografische periodes hebben invloed op de wijze waarop 
er vormgegeven wordt op het Internet. Net zoals bij bijvoorbeeld de 
postmodernistisch grunge-stijl hebben de technische eigenschappen, 
ontwikkelingen en beperkingen van media invloed op de vormgeving. 
Behalve de allereerste websites kunnen bijna alle grafische uitingen op het 
Web onderverdeeld worden onder postmoderne varianten. De classificering 
die ik maak van grafisch ontwerp op het Internet is gebaseerd op de 
bestaande kunststromingen en wordt daar ook regelmatig mee vergeleken.  
 
7.2.1 De conventionele webstijl 
In het begin van het World Wide Web hadden websites geen andere 
vormen van visuele communicatie dan tekst en hypertekst. Ontwikkelaars 
hadden weinig tot geen invloed op de opmaak van de site en het lag geheel 
aan de computer en browser van de gebruiker hoe deze site visueel 
geïnterpreteerd werd. Dit leidde vaak tot lange regels zwarte tekst (in het 
lettertype Times of Times New Roman) op een witte of grijze achtergrond. 
Het gebrek aan een bewust vormgegeven grafische stijl is typerend voor 
het begin van het Internettijdperk. Toen het eenmaal mogelijk was om tot in 
detail de compositie te bepalen en plaatjes te gebruiken op het Web waren 
er nog weinig grafisch ontwerpers die zich met het Internet bezig hielden. 
Dit leidde tot een onbewuste postmoderne chaos die als wijze van trend 
regelmatig weerspiegeld werd in vormgeving voor druk. De cultivering van 
de technische beperkingen van een nieuw trendy medium was populair bij 
vormgevers die in aanraking kwamen met het Internet. Toen specialisten 
op het gebied van gebruikersvriendelijkheid zich met het 
webontwikkelproces gingen bezig houden kwam het ‘digitaal modernisme’ 
tot stand. 
 



De Herdefiniëring van Typografie  

   pg.  
                                                                                                                                      

56 

De afmeting van dit vierkant is de 
grootte van een gemiddeld 
beeldscherm (800x600) in verhouding 
tot de site van het World Wide Web 
consortium. De werkelijke pagina is 
tussen de 12 en 14 keer langer dan 
een gemiddeld scherm. Er is geen 
sprake van een consistente navigatie 
die bijhoudt waar men zich bevindt in 
de lijst. En de gebruiker/lezer moet 
veel scannen, lezen en scrollen om tot 
de gewenste informatie te komen.  

9. http://www.w3.org/consortium/ (infosite) 
De website van het World Wide Web Consortium (het bedrijf dat de 
Internet standaarden ontwikkelt) heeft een site die niet veranderd 
lijkt te zijn sinds het prille begin van het Web. Een typisch voorbeeld 
van de ‘conventionele webstijl’ met een lange lap tekst die door de 
overdonderende hoeveelheid niet efficiënt communiceert (de 
afbeelding op deze pagina is slechts de helft van de werkelijke 
lengte). Dit betekent voornamelijk dat de inhoud te lang is voor het 
Internet. Als het WWWC deze tekst per se op de website wil hebben 
zou een categorisering van de verschillende hoofdstukken binnen 
een consistente navigatie makkelijker in het gebruik zijn. 
 

10. http://www.useit.com (infosite) 
De website van Jakob Nielsen gebruikt een iets efficiëntere 
navigatie en kleurcodering om een visueel onderscheid te 
maken tussen de verschillende informatie. De breedte van de 
site is variabel aan de hand van de schermgrootte van de 
gebruiker. Dit betekent erg lange regellengtes als men een grote 
monitor heeft en dat leest niet prettig. Nielsen maakt wel goed 
gebruik van koppen en andere ‘eyecatchers’ om het oog door de 
tekst te leiden. Useit.com is een typisch voorbeeld van het 
digitaal modernisme. 

Beide sites hebben als 
overeenkomst dat ze 
redelijk snel tot snel laden 
(WWWC is 35k, useit.com 
is 5k) hetgeen een 
duidelijk uitgangspunt is 
van het digitaal 
modernisme. 
 
Jakob Nielsen geeft in zijn 
boek “Functioneel 
Webdesign” aan dat 
scrollen niet gewenst is. 
Op zijn website moet de 
gebruiker echter geregeld 
scrollen. 
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7.2.2 Digitaal modernisme 
Net zoals de eerste websites functioneel van aard waren, staat bij het 
digitaal modernisme de functionaliteit voorop. Vooral bij Infosites maakt 
men voornamelijk gebruik van typografie en een klein aantal kleuren om zo 
efficient mogelijk te communiceren -dit geldt vooral voor Amerikaanse sites 
zoals Yahoo (11) en Useit.com (10). Of deze sites daadwerkelijk efficiënt 
communiceren komt later aan de orde, maar de opzet is vanwege het 
duidelijke doel modernistisch van aard. Dit betekent niet dat het 
modernisme uit de tijd van Tschichold en het hedendaagse ‘digitale’ 
modernisme visueel altijd een grote gelijkenis hebben. Het Internet van nu 
en de drukmedia van toen zijn vanuit communicatief, technisch en grafisch 
oogpunt andersoortige media. De overeenkomst is de achterliggende 
ideologie. Net zoals Jan Tschichold een sterke invloed had op het grafisch 
ontwerp in de jaren ‘30, zo heeft de usability goeroe Jakob Nielsen een 
gelijksoortige invloed op het Internet ontwerp. Beiden hebben efficiënte 
communicatie als sterkste argument voor ontwerp zonder poespas. 
 
Voor Infosites (waaronder e-commerce sites) zijn er duidelijke richtlijnen 
wat navigatie, concept en structuur betreft (zoals besproken in hoofdstuk 
6.3 Navigatieontwerp). Deze richtlijnen zijn momenteel een conventie die 
voornamelijk in Amerika nagestreefd worden. Dit komt omdat men daar 
commerciëler van aard is en ontwerpbureau’s doorgaans strengere en 
veeleisende klanten hebben die weinig ruimte laten voor experiment. Als 
gevolg daarvan gebruiken digitaal modernistische sites alleen de algemeen 
geaccepteerde internetstandaarden. De sites worden geprogrammeerd in 
HTML. 
 
“US designers are just as willing to experiment, but clients aren’t as 
agreeable.” (Lilian Coryn) 1 
 
 
  

 

 

1 geciteerd bij:  
Cre@teonline, februari 2001, p 62 
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(afbeeldinging links) 
Bij beide uitvergrotingen van de Yahoo site 
wordt er een drukwerkconventie gehanteerd: 
ook hier zijn de koppen schreefloos en is de 
sub-tekst een schreefletter. Op Internet is 
andersom duidelijker. Een niet-cursieve 
schreefloze letter zou beter ogen. 

11. www.yahoo.com (infosite) 
De zoekmachine Yahoo is een van de 
populairste en meestbezochte websites. 
Yahoo is visueel weinig veranderd sinds de 
site online ging in 1995. De achterliggende 
techniek heeft echter niet stilgestaan. 
Behalve een zoekmachine biedt Yahoo vele 
andere diensten aan zoals e-mail, het weer, 
een veilinggedeelte en het nieuws. Al deze 
informatie is gerepresenteerd op het 
binnenkomstscherm.  
 
Aanvankelijk was de site ontworpen voor een 
schermgrootte van 640x480 aangezien de 
gemiddelde Internet gebruiker toen een klein 
scherm had. Momenteel is de site groter en 
past vanaf een resolutie van 800x600 qua 
breedte in het scherm. In de hoogte moet de 
gebruiker op de binnenkomstpagina 
ongeveer 1,5 tot 2 scrollen om de gehele site 
te overzien.  
 
Het gebrek aan stijl dat in 1995 nog typisch 
was voor alle Internet sites wordt nu een 
herkenningspunt  voor Yahoo. Standaard 
blauw voor hypertekst en minimaal gebruik 
van plaatjes. De zoekmachine is een 
efficiënte mix van de conventionele webstijl 
en het digitaal modernisme. Het is een icoon 
van het Internet geworden. 
  
 
 
 

 
Het gebruik van standaardlettertypen geeft 
weliswaar een herkenbare identiteit, het is niet de 
meest leesbare oplossing.  Vooral de sub-koppen 
(afbeelding onder deze tekst) zijn in Times New 
Roman, waarvan sommige cursief. Dit kan moeilijk 
te ontcijferen typografie als gevolg hebben en dat is 
niet wenselijk voor een Infosite. 
 
De sub-schermen verspillen veel witruimte aan de 
bovenkant waardoor de gebruiker voor de gewenste 
informatie moet scrollen.  
 
Zowel de hoofdpagina als de sub-schermen ogen 
rommelig door gebrek aan uitlijning. Een 
kleurcodering om inhoud subtiel visueel te 
categoriseren zou het oog meer door de inhoud 
kunnen leidden.  
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7.2.2 Grunge 
Grunge is een visuele stijl die erg populair was bij internetontwerpers 
tussen 1996 en 1999.  Gëinspireerd door Carson gebruiken grunge- 
ontwerpers deconstructieve typografie en fotografische bewerkingen om tot 
een ‘analoog’ beeld te komen. Het aardse analoge en drukke gevoel wat 
grunge uitstraalt is een reactie op de strakke digitale vormgeving van het 
digitaal modernisme.  
 
De grunge stijl wordt nauwelijks toegepast bij Infosites, de deconstructieve 
eigenschappen van deze stijl maken de communicatie van grote 
hoeveelheden informatie onmogelijk op het beeldscherm. Daarnaast wordt 
de eigenzinnige stijl voornamelijk gebruikt als visuele indentiteit voor 
specifieke doelgroepen (zoals bijvoorbeeld ontwerpers). Grunge-sites 
hebben doorgaans een conventionele webstructuur en hypermedia 
interactie. De communicatieve nadruk ligt op de vormgeving.  
 
Grunge-stijl ontwikkelde zich op het Web voordat Flash op de markt kwam. 
Aangezien Flash een vector gebaseerd software pakket is, maakt het 
visualisatie van simpele vormen mogelijk. De grafisch complexe stijlen 
zoals grunge kwamen niet tot uiting in Flashsites.  
 
De grafische mogelijkheden en beperkingen van software hebben vaak 
stijlen gedicteerd. In theorie zijn alle stijlvormen mogelijk binnen elk 
denkbaar softwarepakket (ook Flash). Vanwege de aanvankelijk 
gelimiteerde mogelijkheden zagen alle Flashsites er hetzelfde uit: 
Geometrische graphics met felle kleuren. Toen ontwerpers de mogelijkheid  
van Flash ontdekten om niet-vector gebaseerde graphics in het 
softwarepakket te gebruiken, onstonden er gevarieerde stijlen en kwam 
ook de grunge stijl terug.  
 
Het wordt steeds moeilijker te zien in welk softwarepakket een site 
gemaakt is. Dit typeert vormgevers die verder kijken dan de beperkingen 
van de gebruikte software. Gerenommeerde ontwerpers als Joshua Davis, 
Hillman Curtis en Yugo Nakamura hebben een geheel eigen visie en stijl. ze 
gebruiken Flash om deze te realiseren.  
 

 
 
 

12. 
www.juxtinteractive.com 
De Juxt Interactive site 
van Todd Purgason 
herintroduceerde het 
deconstructivisme als stijl 
bij Flashsites. Deze site 
gebruikt een grote 
variatie aan lettertypen 
hetgeen typerend is voor 
postmodern ontwerp. 
 
De site heeft een 
consistente 
hoofdnavigatie, de 
buttons onderaan het 
ontwerp. De verschillende 
vormen van interactie 
worden door middel van 
een kleine animatie 
uitgelegd. Dit is een 
handige methode om van 
de conventies af te wijken 
en toch duidelijk te 
communiceren.  
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7.2.3 Typografisch minimalisme 
Minimalistische sites hebben een subtiel visueel karakter en combineren 
tekstuele communicatie met een beperkt kleurenschema (meestal zwart op 
wit). De gebruiker wordt door minimale middelen inhoudelijk en interactief 
door de structuur geleid. De usability-richtlijnen worden bewust vermeden 
en de sites fungeren vaak als onderzoek naar andere interactiemethodes. 
Net zoals de Grunge-sites hebben deze sites specifieke doelgroepen en 
dienen vaak als ‘showcase’ van een typograaf of interaction designer. 
 
De tendens was aanvankelijk om de typografie ook erg klein af te beelden 
door middel van ‘pixeltypografie’. Dit houdt in dat de tekst door middel van 
speciaal ontworpen lettertypen zo klein mogelijk wordt afgebeeld. 
Voorbeelden van pixellettertypen zijn ‘Standard’, ‘Sevenet’ en  ‘Exceed’. De 
lettertypen worden ontworpen voor slechts één af te beelden grootte die 
tussen de 7 en 11 pixels zit.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Zodra het pixellettertype groter wordt afgebeeld behoudt deze dezelfde 
karteligheid, in geen geval wordt deze letter geanti-aliased. Men probeert 
door middel van klein afgebeelde tekst het scherm groter te laten ogen. 
Typografisch minimalistische sites zijn niet alleen visueel ingetogen, de 
websites hebben ook minimale inhoud. De kleine afmeting van pixelletters 
zijn niet geschikt voor lange teksten.  
 
Naast typografie kunnen er iconische, fotografische of geabstraheerde 
visuele elementen gebruikt worden binnen het ontwerp. Deze zijn dan 
visueel gescheiden (door bijvoorbeeld lijnen) en de nadruk licht bij de 
tekstuele communicatie. Fotografisch materiaal wordt geabstraheerd en 
bijvoorbeeld duotoon afgebeeld zodat het een sfeer toevoegt aan de 
subtiele vormgeving. 
 
Als reactie op de kleine weergave van typografie zijn er sites die de 
typografie schermvullend weergeven. Groot afgebeelde lettertypen hebben 
als consequentie dat er slechts met enkele woorden gecommuniceerd kan 
worden. De tekstuele communicatie dient hier om interactie uit te lokken 
bij de gebruiker.  
 
Typografisch minimalistische sites kunnen ondankst het feit dat ze weinig 
of geen rekening houden met de usability-richtlijnen toch efficiënt 
communiceren. De tekstuele navigatie is zelfverklarend vanwege het 
strakke ontwerp. Minimalistische middelen leiden de ogen van de gebruker 
naar de navigatie. Dit is een methode die uitgaat van waarnemingsleer om 
op conceptuele wijze te communiceren in plaats van gevestigde usability- of 
typografieconventies te gebruiken. De sites trachten een balans tussen 
typografie, animatie en interactie te bereiken met vaak uitzonderlijke 
resultaten. Schermcompositie speelt een minder grote rol bij deze sites. 
Binnen de navigatie is er wel sprake van een compositie en ordening, maar 
zij hebben niet per se een vastbepaalde plek op het scherm en kunnen in 
veel gevallen vrij bewegen aan de hand van de acties van de gebruiker. 

13.  
Pixellettertypes blijven kartelig 
zodra ze worden afgedrukt, ze zijn 
specifiek ontworpen voor 
beeldschermgebruik. Het getal bij 
de fontnaam is de grootte in pixels 
waar het font voor ontworpen is. 
 

Standard 07_53 
Sevenet 7 
Exceed 
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  14. www.miniml.com (infosite) 
Miniml is de persoonlijke website van Craig 
Kroeger die functioneel ontwerp promoot. Dit 
doet hij door pixelfonts voor Flash te 
ontwerpen. Hij biedt zelfs aan om mensen te 
helpen met het implementeren van de 
lettertypen in Flash. 
 
De site is bewust klein (qua afmeting en 
geheugen) gehouden en maakt efficiënt 
gebruik van Flash. De interactie beperkt zich 
tot multi-lineaire hypermedia. 
 
 
 
 
 
 
15. www.thedesignersrepublic.com (Entsite) 
Deze site heeft een typerende stijl van het 
ontwerpbureau ‘The designers republic’. De 
stijl is typografisch met invloeden uit de 
Japanse iconografie. 
 
De navigatie is puur typografisch en dient 
ook nauwekeurig gelezen te worden. Als 
‘rollover’ verandert de tekst namelijk en dat 
verklaart de interactie. Niet alles is wat het in 
eerste instantie lijkt. Zodra het eenmaal 
duidelijk is werkt de interface vrij intuïtief. 
 
 

16. http://surface.yugop.com (Entsite) 
Dit is de persoonlijke website van Yugo Nakamura. De Japanse ontwerper houdt zich 
voornamelijk bezig met experimentele interactieve visualisatie. Dit varieert van 
geabstraheerde vormen tot dynamische typografie. Het bovenstaande voorbeeld is 
waarschijnlijk een van de meest interactieve vormen van typografie op het Web. Allereerst kan 
de gebruiker zijn/haar naam en een trefwoord invoeren. Het ingevulde trefwoord wordt groot 
afgebeeld en kan bewogen worden. Hoe harder je de muis beweegt hoe sneller het woord 
draait en vliegt. Dan wordt er op ‘submit’ gedrukt en alle woorden en namen van mensen die 
op de site geweest zijn vliegen rond met de door hen bepaalde snelheid en rotatie. Het is ook 
mogelijk om te kijken welk woord van welk persoon is. Dit is een (vorm)technisch hoogstandje 
dat geen praktisch doel heeft maar de site is dan ook een soort persoonlijke speeltuin.  
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17. www.releware.com (infosite) 
Releware is een software-
ontwikkelbedrijf dat zich richt op 
Internet communities. Hun Flash 
website bevat veel informatie die tot in 
detail uitlegt wie ze zijn en waar zij goed 
in zijn.  
 
Ondanks de grote hoeveelheid informatie 
heeft de site nooit scrolbalken en past op 
een scherm met een resolutie van 
800x600. 
 
De site gebruikt minimale middelen om 
op originele wijze gebruikersvriendelijk te 
communiceren. Kleurcodering en 
compositie geven aan waar de gebruiker 
zich bevindt in de sitestructuur. 
 
Pixeltypografie wordt hier voornamelijk 
als stijlmiddel gebruikt en past goed bij 
de rest van het geometrisch ontwerp. 
De site is typerend voor het typografisch 
minimalisme vanwege het functioneel 
gebruik van de vormgeving.  
 
Het sterkste punt van de site is de 
navigatie. In het begin bestaat de 
navigatie uit de gehele structuur 
(sitemap) van de site. Hierdoor wordt op 
overzichtelijke wijze getoond wat de 
gebruiker kan verwachten.  
 
Zodra men op een onderwerp klikt 
‘zoomt’ de navigatie in door middel van 
animatie. Zo krijgt de gebruiker de indruk 
dieper op de informatie in te gaan. De 
animatie is puur functioneel en duurt 
slechts een fractie van een seconde. 
 
Uitzoomen gebeurt door naast het vak te 
klikken. Dit geeft meteen ook het enige 
nadeel aan van de site: zodra men heeft 
ingezoomd op een onderwerp valt het 
overzicht van de sitestructuur weg. 
 
Desalniettemin heeft de Releware-site 
een gebruikersvriendelijke, intuïtieve en 
originele navigatie. De informatie-
typografie is kort en bondig en 
communiceert ook uitstekend. 
 
 



De Herdefiniëring van Typografie  

   pg.  
                                                                                                                                      

63 

7.2.5 Driedimensionale en isometrische visualisatie 
De website van MTV Europe (18) begon een ware vormgevingsrage op het 
Internet. Voor het eerst werd een site succesvol ontworpen met 
driedimensionale animerende graphics. De animatiemogelijkheden van 
Flash worden gecombineerd met vectorafbeeldingen van objecten in 3D. 
Het is niet mogelijk om ‘realtime’ 3D te implementeren in Flash 5. Men 
gebruikt een truc om dit 3D te suggeren. De objecten (kubussen of andere 
simpele geometrische vormen) worden gemodelleerd en geanimeerd met 
behulp van gespecialiseerde software zoals bijvoorbeeld 3Dstudio Max. 
Vervolgens wordt elke losse frame in Flash geimporteerd als vector outline. 
Dit betekent dat er minimaal 12 tot 15 beelden per seconde nodig zijn om 
vloeiende animatie te suggereren. Ondanks het feit dat het vector- 
afbeeldingen betreft kost deze animatiemethode meer geheugen dan de 
standaardwijze waarop Flash animeert. Op dezelfde manier kan er video 
worden geimporteerd in Flash. Video bestaat uit een opeenvolging van 
Bitmaps en dat kost nog meer geheugen. 
 
Bij 3D sites bestaat de navigatie uit geabstraheerde of metaforische 
vormen met een futuristisch maar minimalistisch karakter. De sites 
bevatten speelse navigatie-elementen en nodigen de bezoeker uit tot 
onderzoek. De geabstraheerde vormen op zich zijn niet voldoende om tot 
een goed communicerende navigatie te komen. Typografie speelt een 
beperkte maar belangrijke rol om inhoudelijk te communiceren. 
De typografie wordt zelden ook driedimensionaal vormgegeven. Tekst in 3D 
is niet goed leesbaar omdat de letters vervormd worden en dat resulteert 
bij de lage resolutie van een monitor vaak in onleesbaarheid. 
 
Aangezien de driedimensionale animatie niet ‘realtime’ is, beperken de 
meeste sites zich tot hypermedia-achtige interactie. Dit resulteert in multi-
lineaire structuren met een enkele uitzondering van directe interactie als 
bijvoorbeeld rollover. De ‘loopweg’ tussen de verschillende schermen in 
wordt op indrukwekkende wijze geanimeerd. Voor sites die zich richten op 
concrete inhoudelijk informatie is dat niet gewenst maar vanwege de 
beperkte inhoud en interactie fungeren 3D sites als Entsites voor 
doelgroepen als jongeren (zoals bij de MTV2 site) of ontwerpers. 
 
Isometrisch driedimensionaal is een dieptesuggestie die gebruik maakt van 
parallele lijnen in plaats van perspectief. Dit heeft als voordeel dat objecten 
in de verte niet kleiner worden en daardoor laat deze vorm van pseudo-3D 
zich (vormgevings)technisch goed met Flash combineren. De kijkers- of 
camerahoek is bij isometrisch 3D recht van boven wat een beter grafisch 
overzicht geeft dan het driedimensionaal perspectief waarbij men uitgaat 
van de menselijk kijkhoek (de ooghoogte). Isometrisch driedimensionaal 
wordt bijvoorbeeld gebruikt bij Dubit. (19).  
 
Dubit is een website waar mensen op in loggen waarna ze in een virtuele 
chatruimte terechtkomen die refereert aan de werkelijke wereld. Deze 
ruimte is vormgegeven in isometrisch 3D zodat men het gevoel heeft zich in 
werkelijke ruimtes te bevinden. Men kan met ieder ander visueel 
gerepresenteerd persoon communiceren. Deze communicatie gebeurt door 
middel van tekst die zich bovenop de isometrische vormgeving plaatst.  
 
Bij de Dubit-site vinden er verschillende vormen van complexe interactie 
plaats. Het karakter dat men zelf gekozen heeft kan binnen het scherm in 
alle richtingen bewegen zoals dat bijvoorbeeld bij een ‘adventure’ 
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computerspel ook kan. Naast het veld dat isometrisch is vormgegeven zijn 
er verschilllende navigerende elementen aanwezig. Zo kan men de 
ingevoerde gegevens opslaan of een ander gedeelte van de virtuele stad 
bezoeken. 
 
Driedimensionele animaties op websites worden doorgaans gebruikt voor 
een (multi)lineaire ervaring. Isometrisch 3D leent zich vanwege het goede 
visuele overzicht goed voor interactie en communicatie. 
 

 
 
 

 
 

18. www.mtv2.co.uk (Entsite) 
De website van MTV2 bestaat 
voornamelijk uit een navigatie. De 
visuele impact wordt bereikt door 3D 
objecten die praktisch het hele 
sitescherm vullen. Aangezien het  
geheugen intensief is komt er een 
‘laadscherm’ (loading) na elke klik. Er 
moet 3 keer geladen worden voordat 
men bij de werkelijke informatie 
uitkomt.  
 
De nadruk ligt op de vormgeving en de 
animatie. De introductie  en de 
animaties zijn dan ook vrij lang. MTV 
was de site die 3D op het Web populair 
maakte. Flash sites waren voorheen 
nadrukkelijk ‘plat’ grafisch. 
 
De structuur van de site is multi-lineair 
en de interactie is indirect met enkele 
‘rollovers’ als uitzondering.  
 
De bovenstaande eigenschappen 
zouden een nadeel zijn voor een 
Infosite. Hier gaat het duidelijk om een 
Entsite en MTV heeft altijd innoverend 
ontwerp gehad (op zowel televisie als 
het Internet).  
 
Bij de MTV2 site waant de gebruiker 
zich in een virtuele driedimensionale 
omgeving. De site heeft gebruikers en 
ontwerpers een nieuwe blik gegeven 
op de visuele mogelijkheden van het 
Internet. 
 
19. www.dubit.co.uk (Entsite) 
Dubit is een online community. Dit 
houdt in dat er een groot aantal 
mensen in kunnen ‘loggen’ en met 
elkaar kunnen communiceren. De 
isometrisch driedimensionale 
vormgeving heeft hier een duidelijke 
functie: het creëert de ‘arena’ voor de 
bezoekers. Zij kunnen zich vrij 
bewegen door de ruimte, net zoals in 
veel computerspellen. De interactie is 
dan ook arena-interactie. Animatie 
wordt alleen gebruikt om de karakters 
te bewegen. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van een 
‘snelle’ navigatiebalk want bij een 
driedimensionale omgeving moet er 
letterlijk naar de locaties gelopen 
worden.  In het geval van Dubit kan 
dat lopen nogal wat tijd in beslag 
nemen vanwege de omvang van de 
site. Er zijn winkels, nightclubs en 
appartementen. Er is zelfs een 
bioscoop. 
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7.2.5 Tekenfilm/illustratief ontwerp 
De voor- en nadelen van een lineaire animatie op het Internet zijn al 
behandeld in het hoofdstuk ‘Animatie op het Internet’ (4.5). Desalniettemin 
leent Flash zich van nature goed voor tekenfilmachtige illustraties en 
animaties. Deze sites hebben hetzelfde doel als tekenfilms op televisie: 
entertainment. Het is op tekenfilmsites mogelijk een aantal lineaire 
animaties te bekijken die meestal niet langer zijn dan een aantal minuten.  
Behalve bij de navigatie wordt er minimaal gebruikt gemaakt van tekst. Het 
narratief wordt net zoals op televisie door middel van animatie en audio 
weergeven.  
 
Het Web is ontstaan als informatiemedium. Flash is er hoofdzakelijk voor 
verantwoordelijk dat er momenteel een grotere verscheidenheid aan 
entertainment te vinden is.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

20. http://64.78.42.110/nosepilot/18/real.html  (Entsite) 
Nosepilot is een indrukwekkende lineaire tekenfilm die 
ongebruikelijk lang is voor het Internet. Dat de site geen 
lange downloadtijd heeft komt doordat de ontwerpers slim 
gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om Flash te 
‘streamen’. Streaming media is een technologie die het 
mogelijk maakt om een gedeelte van een Flashsite of 
videobestand af te spelen terwijl de rest gedownload wordt. 
Zodra de ontwerper/animator een goede balans gevonden 
heeft tussen complexe graphics en een snelle laadtijd hoeft 
de gebruiker idealiter nauwelijks te wachten. 
 
Een uitzonderlijke grafisch stijl gecombineerd met de 
animatiemogelijkheden van Flash zorgen voor een bijzondere 
kijkervaring.  
 
 
 
 
 
21. www.joecartoon.com (Entsite) 
Joecartoon.com was een van de eerste websites die zich 
geheel richtte op animatie en is nu wereldberoemd. Dankzij 
grafisch indrukkwekkende - en in het geval van Joe Cartoon- 
grappige animaties, hebben 90% van de Internetgebruikers 
de Flashplugin.  
 
Joe Cartoon heeft animaties die gebruik maken van beperkte 
interactie om de gebruiker de indruk te geven dat hij/zij 
invloed heeft op de uitkomst van een gebeurtenis. Dit typeert 
de site als multi-lineair. De animaties zijn kort van duur maar 
groot van geheugen vanwege het veelvuldig gebruik van 
dialoog. Gebruikers weten wat ze kunnen verwachten en de 
downloadtijd heeft in het geval van Joe Cartoon geen 
averechts effect gehad op de bezoekersaantallen. Er is nu ook 
een e-commerce gedeelte van de site waarop allerlei Joe 
Cartoon verwante artikelen gekocht kunnen worden. Dat deel 
van de site is digitaal modernistisch vormgegeven. 
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7.2.5 Eclectisch postmodernisme 
De eerder genoemde stijlvormen zijn op het moment van schrijven 
prominent aanwezig op het Internet. Ontwerpers nemen regelmatig 
verschillende stijlen van elkaar over en het gemak van digitaal ontwerp 
maakt het mogelijk de stijlen met elkaar te mengen. Dit geeft aan dat het 
Internet visueel voornamelijk een postmodern medium is waarbij visuele 
trends zich snel ontwikkelen en daarnaast regelmatig gekopieerd worden.  
 
Het mengen van de stijlen tot één geheel kan een postmoderne mix 
genoemd worden. Typerend is dat er gebruik wordt gemaakt van alle 
denkbare visuele middelen. De ontwerpen zijn niet zozeer conceptueel als 
wel gevoelsmatig van aard en hebben een futuristisch karakter. 
Fotografische en driedimensionale elementen worden als ornament 
gebruikt voor de anderszijds minimale (pixel)typografie. De lettertypen 
worden doorgaans zo klein afgebeeld dat ze niet of nauwelijks meer te 
lezen zijn. Het woordbeeld van de typografie is hier belangrijker dan de 
inhoud. De sites lijken zich af te zetten tegen alle (typo)grafische 
conventies.  
 
De postmoderne ontwerpen hebben een bewust constructief ‘digitaal’ 
uiterlijk in tegenstelling tot het ‘analoge’ dat het deconstructivisme van de 
grunge-stijl uitstraalt. Grunge heeft een nonchelante spontaniteit die recht 
tegenover de gekunstelde visualisaties van het eclectisch postmodernisme 
staat. Deze sites combineren statische composities met animatie en geluid 
om tot een sfeerbeeld te komen. Interactie speelt een minimale rol en net 
zoals de typografie is de navigatie minimalistisch en klein afgebeeld. 
 

 

22. www.thehorusproject.com  (Entsite) 
De graphics van veel eclectisch postmodernistische sites – zo ook 
van ‘the horus project’ - zijn in eerste instantie schermvullend totdat 
er een nieuw scherm wordt geopend. Het nieuwe scherm is kleiner 
qua afmeting en de bookmark en back knoppen zijn niet meer 
zichtbaar. De sites hebben vaak een beperkte multi-lineaire structuur 
met een minimale navigatie.  Rustige kleuren worden gecombineerd 
met een drukke compositie. De beelden zijn associatief en de site 
komt autonoom over. 
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7.3  Soorten typografie op het Internet 
Bij alle grafische stijlen wordt er in meer of mindere mate gebruik gemaakt 
van typografie voor de navigatie en/of de inhoud. Welke soorten typografie 
zijn er te onderscheiden op het Web? De classificatie van Internetypografie 
gebeurt op dezelfde wijze als in het hoofdstuk ‘Soorten typografie’ (3.5) 
waar conventionele typografie gecategoriseerd wordt. Voor een herdefinitie 
is classificatie noodzakelijk aangezien daardoor het verschil in functie en 
doel kan worden aangeven.  Hierdoor wordt het verschil tussen 
conventionele typografie en internettypografie duidelijker. De twee 
hoofdcategorieën zijn gelijk gebleven: autonome en communicatieve 
typografie. 
 
7.3.1 Autonome typografie 
Bij autonome typografie op het Internet komt er een verscheidenheid aan 
visuele stijlen voor. Op het Internet kan iedereen publiceren en dat zorgt 
voor een grotere visuele en kwalitatieve diversiteit dan er op drukwerk 
mogelijk is. De grens tussen autonoom en toegepast ontwerp is niet altijd 
even duidelijk zichtbaar op het Web. 
 
Dit komt omdat de fysieke omgeving die het Internet mogelijk maakt 
gericht is op functioneel ontwerp. Een monitor en een muis is geen 
autonome vormgeving te noemen. Deze apparaten hebben een specifiek 
en functioneel doel, het is immers consumentenelectronica. Ook de 
software waarmee men het Internet op kan heeft een duidelijk te 
specificeren doel. Deze vorm van communicatie lijkt in eerste instantie te 
conflicteren met de traditionele opvatting van kunst of autonome expressie. 
 
Conventionele kunst dient aanschouwd te worden. Zodra er doelmatige 
interactie mogelijk is valt het al snel onder toegepast ontwerp. Een auto op 
de weg wordt niet als kunst beschouwd.De vraag wat kunst precies is kan 
moeilijk beantwoord worden. Daarom is het makkelijker om autonome 
typografie te definiëren als opzichzelfstaande visuele expressie 
gebruikmakend van letter- en/of karaktervormen. Dit uit zich in een 
persoonlijke visuele stijl die geen rekening houdt met 
vormgevingsconventies. 
 
Volgens Jeffrey Zeldam halen vormgevers ‘stijl’ en ‘ontwerp‘ regelmatig 
door elkaar.  
 
“They (Many young Web designers) mistake Style for Design, when the two 
things are not the same at all. Design communicates on every level. It tells 
you where you are, cues you to what you can do, and facilitates the doing. 
Style is tautological; it communicates stylishness. In visual terms, style is 
an aspect of design; in commercial terms, style can communicate brand 
attributes. It can also convey the designer's contempt for the subject 
matter. "This is boring, so here are some stripes and here's a drop-down 
menu, so you'll know I'm better than this stupid assignment." On this level, 
style is an underground language, from one peer to another, having 
nothing to do with the site's visitors or purpose. Indeed, this stylistic 
appliqué can interfere with the site's purpose.”  (Jeffrey Zeldman) 1 
 
 
 
 
1 Style vs. design, 30-7-2001,  
http://www.adobe.com/web/features/zeldman20000821/main.html 
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Autonome sites kunnen het zich veroorloven om een geabstraheerde (of 
ontbrekende) navigatie te hebben die niet gebaseerd is op Internet 
conventies. Zodra de gebruiker of bezoeker maar weet waar hij/zij zich 
bevindt. Een museum heeft een bepaald verwachtingspatroon, het wordt 
altijd gebruikt om kunst ten toon te stellen. Op het Internet is het 
ruimtelijke en fysieke onderscheid niet aanwezig. Dit onderscheid kan 
alleen gemaakt worden door middel van grafische vormgeving en met 
name typografie. 
 
Alle soorten informatie, in autonome of toegepaste vorm, worden op 
hetzelfde scherm gevisualiseerd. Door middel van hypermedia is elke site 
met elkaar te verbinden. Hierdoor moet het doel van een site duidelijk 
gecommuniceerd worden. Als vormgevers het onderscheid tussen 
autonoom en toegepast ontwerp kleiner maken vanwege de drang om iets 
‘stijlvols’ te creëeren waar juist toegepast ontwerp vereist is slaat men de 
plank mis. 
 
Op het Internet zijn de volledig autonome werken een hypermediaal 
netwerk van geabstraheerde beelden en deze sites zijn vaak een visuele en 
interactieve reflectie op het Web. Een voorbeeld van een op het eerste oog 
autonome visuele en structurele realisatie van een site is de interactieve 
trailer van ‘Requiem for a dream’. Toch heeft deze site een duidelijk 
communicatief doel: De interesse wekken voor de speelfilm door 
associatieve beelden te combineren met een structuur en vormgeving die 
het internet persifleert. Deze eigenschappen maken de website niet alleen 
vormgevingstechnisch pstmodern, maar ook qua inhoud en interactie.  
 
‘Requiem for a dream‘ is een populair ontwerp bij designers omdat de 
opdracht van de klant overduidelijk was: Doe wat je goed dunkt. Deze site 
is een van de weinige gevallen waar een autonome stijl efficiënt 
commercieel toegepast wordt. Autonome sites worden niet ontworpen voor 
een breed publiek. De ontwerper voelt de noodzaak dan ook niet om de 
sites gebruikersvriendelijk en klein qua geheugen te maken. Sites tussen 
de 400 en 800 Kilobytes komen bij dergelijke toepassingen regelmatig 
voor. In het geval van een standaard modem moet de gebruiker 
minutenlang wachten voordat de site gedownload is.  
 
Sites waarbij stijl het overneemt van toegepast ontwerp komen autonoom 
over maar echte autonome sites zijn heel schaars. Meestal vallen de 
‘autonome’ sites onder Entsites en er wordt vaak heel bewust en 
doelgericht gecommuniceerd, ook al komt dat bij de gebruiker niet als 
zodanig over.  
 
Entsites maken in tegenstelling tot Infosites gebruik van vernieuwende en 
verfrissende ontwerpen en geven vanwege de populariteit aan dat ze wel 
degelijk efficient communiceren ook al volgen ze niet altijd de usability-
richtlijnen. 
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7.3.2 Communicatieve typografie 
In tegenstelling tot drukwerk - kranten en tijdschriften doorgaans bedoelt 
zijn voor een regionaal of nationaal publiek - zijn alle internationale 
grafische uitingen op het Internet gemakkelijk te raadplegen. De visuele 
stijlen verschillen nogal per werelddeel. In Scandinavië is het Minimalisme 
populair, in Amerika wordt het Digitaal Modernisme veelal doorgevoerd en 
in Engeland is momenteel de Isometrische en driedimensionale stijl 
populair. In Amerika ogen veel autonome sites ook toegepaster en 
conventioneler dan de toegepaste sites uit Europa en met name Engeland. 
Het verschil is niet vaak het communicatieve doel van de site, maar de 
wijze waarop dit geïnterpreteerd wordt met behulp van stijl en structuur. 
Ieder werelddeel lijkt eigen interpretaties te hebben wat het doorvoeren 
van conventionele communicatieve typografie betreft. Er is wel een aantal 
richtlijnen van informatietypografie voor het Internet. Deze richtlijnen 
beperken zich doorgaans tot de ‘informatie typografie’. Naast de 
conventionele impressie en informatie typografie is één nieuwe soort te 
onderscheiden: De navigatietypografie. Vanwege de communicatieve 
verschillen tussen drukmedia en het Internet kunnen de functies en de 
toepassingen van de soorten typografie aanzienlijk verschillen.  
 
a. Impressietypografie 
Impressietypografie heeft voor drukwerk de functie om de aandacht te 
trekken. Een poster moet in eerste instantie opvallen voordat de kijker gaat 
lezen. Omdat gebruikers van het Web altijd achter een monitor of scherm 
zitten hoeft de aandacht daar niet meer naar toe getrokken te worden. Het 
is belangrijker dat de gebruiker geleid wordt door de opmaak en tekst zodat 
de relevante informatie er tussenuit gehaald kan worden. 
Impressietypografie heeft daardoor een andere functie op het Web. Het 
enige visuele middel op het Internet waarbij impressietypografie dezelfde 
functie heeft als voor drukwerk is de ‘banner’. De rechthoekige reclames 
maken voornamelijk gebruik van typografie om de aandacht te trekken en 
om de gebruiker vervolgens naar een andere site te lokken.  
 
De grens tussen impressie- en informatietypografie is minder duidelijk op 
het Internet. Zoals eerder vermeld is lezen van een beeldscherm niet erg 
prettig en daarom kan de tekst beter kort en bondig zijn. In sommige 
gevallen wordt tekst opgemaakt voor scanbaarheid en worden er een 
aantal ‘aandachtstrekkers’ in de tekst verwerkt. Een pakkend (en in 
sommige gevallen) representatief stukje wordt uit de tekst gelicht om de 
gebruiker te interesseren voor een bepaalde inhoud. Dit is een methode die 
ook in tijdschriften toegepast wordt. In het geval van www.adobe.com wordt 
de navigerende typografie op binnenkomstschermen opvallender en groter 
weergegeven dan de navigatie van de subpagina’s. Impressie typografie 
kent een aantal toepassingen op het Internet: 
 
1. De visualisatie van logotypes geven aan op welke site men zit door 

deze een prominente rol te geven op elke pagina. 
2. De navigerende elementen kunnen worden geïntroduceerd door deze 

opvallend vorm te geven.  
3. Het vestigen van de aandacht op de inhoud door middel van een aantal 

opvallend vormgegeven regels uit de tekst komt bij inhoudelijk grote 
sites veel voor. 

4. De vormgeving van banners en ander reclamemateriaal maakt 
veelvuldig gebruik van animerende teksten. 
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5. De aanduiding van belangrijke vormen van interactie zoals bijvoorbeeld 
een zoekfunctionaliteit wordt gevisualiseerd door middel van typografie. 

6. Impressietypografie kan als stijlvorm worden gebruikt waarbij het 
woordbeeld belangrijker is dan de inhoud. Dit komt meestal voor bij 
‘autonome’ sites. 

 
b. Informatietypografie 
De opmaak en de grote hoeveelheid impressietypografie op een website 
maken de vormgeving vele malen drukker dan een boek of een tijdschrift. 
Hieronder volgen een aantal belangrijke aspecten om teksten goed 
leesbaar te maken op het Web in vergelijking tot informatietypografie voor 
drukwerk. 
 
1. Uit het hoofdstuk ‘Schreven of schreeflozen op het beeldscherm?’ 

(5.5.1) kan geconcludeerd worden dat leesteksten op het Internet 
doorgaans met een schreefloze vormgegeven moet worden om 
optimaal te communiceren. Verdana is een goed 
informatietypografielettertype vanwege de compacte en duidelijke 
letters. Dit is ook het enige lettertype in HTML dat er op elk platform 
hetzelfde uitziet. De Arial en Helvetica zijn ook standaard bij alle 
computers geinstalleerd maar een Apple interpreteert deze lettertypen 
anders dan de PC. 

 
2. In Flashsites kan elk gewenst lettertype gebruikt worden. De weergave 

van tekst bij Flash is niet afhankelijk van de geinstalleerde lettertypen 
op de computer van de gebruiker. In Flash 5 kan er gekozen worden 
voor dynamische of statische tekst. Als er statische tekst gekozen wordt 
zal Flash anti-aliasing toepassing op de lettertypen. Voor leesteksten 
met een klein lettertype is het aan te raden om voor dynamische tekst 
te kiezen zodat de tekst niet geanti-aliased wordt wat contrastrijker en 
scherper oogt. In beide gevallen is het mogelijk te tekst selecteerbaar 
te maken zodat de gebruiker de inhoud kan kopieren. 

 
“Flash embeds fonts compactly, beautifully, and securely. The anti-
aliasing is excellent (I've never heard anyone complain about it), and 
because it's smart and just saves a character shape ones, you have 
have a lot of text in and still have very fast loading files. Flash also lets 
you store text in an external file, which means you can use a Flash shell 
as a place to display formatted text which is easily changed by merely 
changing a text file. Some search engines now even read and index 
text inside Flash files.” (Will Harris)1 

 
3. Het is belangrijk dat er een groot visueel onderscheid is tussen de 

impressie-, informatie- en navigatietypografie. Het is aan te raden een 
minimale witruimte rond te tekst aan te houden zodat het oog niet bij 
elke regel in aanraking komt met tekst dat bedoeld is om de aandacht 
te trekken. Gebruik van lijnen en andere grafische middelen om de 
soorten typografie visueel te onderscheiden maakt het focussen op een 
bepaald deel makkelijker. Zo kan de leestekst een witte achtergrond 
hebben, en de navigatie een donkerdere kleur. Het contrast tussen de 
leestekst en de achtergrondkleur moet groot genoeg zijn. Sommige 
kleurcombinaties zijn vanwege het beeldbuisprincipe gewoonweg niet 
te lezen (zodra bijvoorbeeld blauw op rood wordt gebruikt wordt de 
tekst vlekkerig). 
 

 
1Will Harris, 2-8-2001, http://www.will-harris.com/fonts/index.htm 
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4. Veel websites gebruiken geen vaste regellengte. De grootte van het 
scherm en de browser bepaalt hoe lang een zin is. Hierdoor ontstaan in 
het geval van een middelgrote monitor soms regels van 300 tekens en 
dat is uitermate slecht leesbaar. Zodra regels te lang zijn kost het de 
lezer moeite om de volgende zin op te zoeken en dit vertraagt het 
lezen. De drukconventie van 60 tot 70 tekens per regel geldt ook voor 
het Internet. 

 
5. Referentietypografie is het gebruik van korte stukjes tekst die snel te 

lezen zijn om aan te duiden of samen te vatten wat er in de site te 
vinden is. Zo staat er vaak na een dergelijk stukje tekst een knop met 
bijvoorbeeld ‘meer lezen klik hier’. Dit valt niet onder 
impressietypografie omdat de inhoud daar te lang voor is. Bij 
referentietypografie wordt een stukje tekst weergegeven aan de hand 
van informatietypografieconventies. Het doel van de korte tekst is om 
de gebruiker te interesseren in de gehele inhoud die op een andere 
pagina te vinden is. Online-kranten gebruiken dit principe om een 
selectie van de artikelen aan te kondigen op de binnenkomstpagina. Bij 
impressietypografie wordt de aandacht naar de inhoud op dezelfde 
pagina geleid, de typografie is verweven met de tekst en wordt niet 
vormgegeven aan de hand van informatietypografieconventies. 

 
6. Bij standaard HTML kunnen de spatiëring en interlinie niet aangepast 

worden. Toch is de spatiëring van HTML niet onaangenaam. Het 
grafische softwareprogramma Adobe Photoshop heeft zelfs een 
slechtere kerning - die aangeeft hoe ver de letters uit elkaar moeten 
staan - en spatiëring dan HTML. Letters tussen pixelgrootte 9 en 12 die 
in Adobe Photoshop vormgegeven worden komen geregeld met elkaar 
in aanraking zodat het tekstbeeld klonterig en onevenwichtig wordt. De 
standaard HTML typografie heeft dat niet en leest van nature prettig. 
Op het web kan met Cascading Style Sheets en Flash de ruimte tussen 
letters en regels exact bepaald worden.  

 
7. Cursieve letters zijn niet goed te lezen bij klein afgebeelde lettertypen 

op het Internet. Het kan sporadisch gebruikt worden in het geval van 
een enkel woord dat benadrukt moet worden. Dan nog is het beter om 
een klein kleurcontrast aan te brengen. Dit zorgt ook voor een visueel 
verschil. Vet gedrukte letters ogen vele malen donkerder dan 
standaardletters. Zodra letters vet gedrukt worden binnen een 
leestekst wordt de concentratie en het leestempo vertraagd. Het is wel 
aan te raden om de tekst op te breken in alinea’s waarbij elke alinea 
een kop heeft die bijvoorbeeld vet afgebeeld kan worden. 

 
8. Tekst kan op 4 verschillende manier worden uitgelijnd in HTML. 

Gecentreerde tekst betekend dat de tekst symmetrisch is weergegeven 
over een verticale as. Dit komt nu alleen sporadisch voor bij 
amateurwebsites omdat de leesbaarheid te wensen overlaat.  Tekst 
kan rechts uitgelijnd worden wat in het geval van lange teksten niet aan 
te raden is. Een lezer moet zonder moeite de volgende regel kunnen 
vinden en dat is lastig met gecentreerde of rechtsuitgelijnde tekst 
omdat de regels op verschillende afstanden beginnen. Links uitgelijnde 
tekst leest het prettigst. Een variant op de links uitgelijnde tekst is het 
uitvullen van de tekst. Het uitvullen van een tekst betekent dat de 
spatiëring gevarieerd wordt om tot gelijke regels te komen. Hier is de 
tekst aan beide kanten uitgelijnd en dit levert een rechthoekig 
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tekstbeeld op. Bij de gewenste korte regels op het Internet kan een 
uitgevulde tekst storende gaten tussen de woorden vertonen en dat 
vermindert de leesbaarheid. 

 
9. Hypertekst wordt vaak in leesteksten verwerkt. Zodra er 
bijvoorbeeld een tekst is waarbij een andere site wordt genoemd zal de 
naam van de site doorgaans aanklikbaar zijn. Voor de gebruiker is het 
niet altijd duidelijk wat een dergelijke link doet. Opent het een nieuw 
scherm? Is het een interne link met uitleg over de betreffende site? 
Bovendien leidt hypertekst ook af van de werkelijke inhoud. Een 
ongewenste consequentie van veel hypertekst in een leestekst is dat 
de lezer verstoord wordt, of al op de eerste link klikt zodat bezoeker 
naar een andere pagina of site gaat zonder dat de rest van de inhoud 
gelezen wordt. Het is verstandiger om in een kolom naast de leestekst 
een voetnoot te plaatsen met de betreffende links. 

 
 
c. Navigatietypografie 
De navigatiefunctionaliteit is een geheel nieuwe toepassing voor 
typografische communicatie. De usability- richtlijnen voor een goede 
navigatie (Richtlijnen voor navigatiesystemen, 6.3.3) zijn algemene 
voorwaarden die aangeven wat er duidelijk moet zijn voor de gebruiker 
maar niet hoe gevisualiseerd kan worden.  
 
De functie van navigatietypografie heeft eigenschappen van 
impressietypografie met als uitzondering dat interactie bij de navigatie 
centraal staat. Navigatie dient de inhoudelijke structuur van een site bloot 
te leggen zodat de gebruiker er gemakkelijk door heen kan bewegen. In het 
geval van een Infosite is het aan te raden om de navigatie subtiel en klein 
te houden aangezien de inhoud het belangrijkst is. Bij Entsites zijn er geen 
gangbare conventies en hangt de navigatie van de gebruikte stijl en het 
gewenste doel af. 
 
1. Korte en bondige naamgeving 
In het geval van hypertekst (al dan niet in de conventionele blauwe vorm) is 
de eerste stap richting een succesvolle navigatie accurate titels of namen 
van de links. 
 
“At the same time, be sure to choose words that convey what the reader 
can expect on the other end of the hyperlink. Cute or vague links don't work 
either. Users want to know exactly where they're going before they click a 
link. The link language should entice the reader to click, and the link itself 
should deliver on the promise.”1 
 
Korte en simpele naamgeving heeft niet alleen als voordeel dat de 
gebruiker meteen weet welke link relevant is, het scheelt ook de nodige 
ruimte. 
 
 
 

 

 

 

 

1 Builder.com, 28-7-2001,  
http://builder.cnet.com/webbuilding/pages/Graphics/ 
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2. Typografisch onderscheid bij verschillende vormen van hypertekst  
Structurele hyperlinks bevinden zich vaak in een navigatiebalk en zien er 
doorgaans hetzelfde uit binnen een site. De hypertekstconventie van een 
blauwe onderstreepte tekst hoeft niet meer nagestreefd te worden. Een rij 
met korte woorden die zich visueel duidelijk onderscheiden wordt herkend 
als navigatie. Navigatiebalktypografie kan aangeduid worden door een 
verschil in kleur, grootte of lettertype ten opzichte van de 
informatietypografie. Een belangrijk element is het gebruik van een andere 
achtergrondkleur bij navigatietypografie. Hiermee wordt de informatie- en 
navigatiebalktypografie uit elkaar gehouden. 
 
Het onderstrepen van ingesloten hyperlinks is wel aan te raden aangezien 
deze zich vaak bevinden in of onder de informatietypografie. Hier zou het 
gebruik van achtergrondkleuren storend kunnen werken. Een duidelijke en 
visueel rustig ogende oplossing zou zijn om de ingesloten hyperlinks te 
onderstrepen en subtiel te laten afwijken van kleur. Zodra de gebruiker er 
met de muis over heen beweegt kan de test ‘oplichten’ met een kleur die 
binnen de stijl van de site past. 
 
Associatieve links kunnen zowel binnen de site als naar een andere site 
verwijzen en het is belangrijk daar een visueel verschil in aan te brengen. 
Iconen kunnen hier een waardevolle toevoeging zijn aan de typografie om 
op het eerste oog duidelijk te maken dat er verschillende soorten links zijn. 
Het visuele onderscheid kan ook door middel van variërende kleuren, 
groottes en lettertypen gemaakt worden. Het is ook aan te raden om 
tekstueel te vermelden zodra een hyperlink naar een andere site verwijst. 
 
3. Het aangeven van de positie van de gebruiker  
De meeste Infosites en een deel van de Entsites gaan uit van hypermedia 
interactie. De lijst met links die idealiter niet langer is dan 7 woorden heeft 
één vastgestelde kleur. De kleur, kleursterkte of het contrast wijkt af van 
de informatietekst om verwarring te voorkomen. De meest voorkomende 
maar minst efficiënte methode is om de navigatie niet te veranderen maar 
boven de informatietypografie de linknaam of kop te herhalen. Hierdoor is 
de gebruiker er niet zeker van of de inhoud wel overeenkomt met de link 
aangezien linknamen altijd korter zijn dan de koppen. De positionering van 
de gebruiker binnen de structuur wordt zo ook niet gecommuniceerd omdat 
zowel de navigatie als de compositie overal gelijk is. Dit is behalve saai ook 
erg verwarrend. Het is aan te raden om het woord dat binnen de navigatie 
aangeeft waar de gebruiker zich bevindt te relateren aan de betreffende 
inhoud. Dit kan op verschillende manieren:  
 

a. De achtergrondkleur van de zojuist geklikte link kan gelijk zijn 
aan de achtergrondkleur van de informatietekst.  

b. De linkkleur kan overeenkomen met de kleur van de 
informatietypografie. 

c. De positie van de link kan veranderen en bijvoorbeeld dichter 
bij de informatietypografie staan zodat er een visuele relatie 
ontstaat. 

d. Het gebruik van vlakken en lijnen is een krachtige visueel 
middel dat typografen tot hun beschikking hebben om de 
navigatie en informatie de ordenen. Met behulp van lijnen 
kunnen de navigerende elementen visueel verbonden worden 
met de inhoud. 
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e. Een dynamische navigatie betekent dat de interface direct 
reageert op de acties van de gebruiker. Door middel van 
animatie kunnen woorden over het beeld bewegen en kan een 
woord uit de navigatie overgaan in een woord uit de tekst of 
kop. Dit is een duidelijke manier om relatie aan te geven. 

 
4. Het belang van compositie 
Compositie is één van de meest belangrijke middelen die een typograaf tot 
zijn/haar beschikking heeft. Vooral op het Internet is de compositie erg 
belangrijk vanwege de uiteenlopende functies van typografie die op een 
relatief kleine ruimte gevisualiseerd moeten worden. Infosites worden 
gekenmerkt door een navigatiebalk aan de linkerkant maar dit is niet per 
definitie gebruikersvriendelijk.  
 
“Was left-handed navigation easier to use or understand than any other 
configuration? No. In fact, some studies suggested that navigation worked 
better on the right. Navigation cropped up on the left because it was easier 
for web designers and developers to create HTML that way.”(Jeffrey 
Zeldman)1 
 
Een navigatie aan de linkerkant heeft als voornaamste voordeel dat 
gebruikers het gewend zijn. Toch heeft elke site een andere inhoud en 
idealiter een daarop toegepaste structuur. De navigatie moet gebaseerd 
worden op deze structuur. Infosites kiezen ervoor om de navigatie rondom 
de inhoud te zetten hetgeen vaak druk overkomt. Een navigatie aan de 
onderkant van de pagina heeft voordelen omdat de zijkanten dan niet 
afleiden van de informatietypografie. Zodra de navigatie aan de bovenkant 
staat kunnen de links ook gebruikt worden als koppen voor de 
desbetreffende tekst. Dit scheelt ruimte en de navigatie wordt beter aan de 
inhoud gerelateerd.  
 
Een gemiddelde navigatie is een weerspiegeling van de inhoud van de 
website. Een fysieke plaatsbepaling in verhouding tot de inhoud (zoals 
bijvoorbeeld de bladzijdes in een boek) ontbreekt op het Internet. Door 
middel van compositie, animatie en typografie kan de gebruiker het gevoel 
hebben zich in een ander deel van de site te bevinden. Dit effect is te 
bereiken door de navigatie te integreren in de inhoud. In dat geval moet er 
een lay-out ontworpen worden waarin de sitestructuur gevisualiseerd wordt. 
Op deze wijze heeft de gebruiker niet het gevoel ‘zoek’ te raken in een 
diepe multi-lineaire structuur omdat de plaatsbepaling visueel is 
aangegeven. 
 
Een voorbeeld hiervan is mijn portfolio website (14). Hier is het scherm 
opgedeeld in een aantal vlakken. Aan de hand van de positionering van de 
gebruiker binnen de websitestructuur ligt de visuele nadruk op een van de 
vlakken waar ook de specifieke inhoud in gevisualiseerd wordt. Deze 
methode geeft aan waar de gebruiker zich bevindt in relatie tot de rest van 
de inhoud. Niet alleen de navigatie is dan een reflectie van de site, de 
gehele opmaak reflecteert de structuur en is een onderdeel van de 
navigatie.  
 
 
 
 
1 Taking Your Talent to the Web, chapter 3,  
http://www.adobe.com/web/features/zeldman20010702/page2.html 
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23. www.directiondesign.nl  (Entsite/Infosite) 
Bij de portfolio website heb ik gekozen voor een navigatie die zich aan de hand van de positie van 
de gebruiker in de websitestructuur aanpast. De witte balk om het ontwerp heen bevat de 
basisnavigatie en is op elke pagina aanwezig. Elke pagina van de site is binnen één klik te bereiken 
vanuit elk ander deel van de site. Alleen de subpaginanavigatie veranderd aan de hand van de 
positie van de gebruiker. Hierdoor is het door middel van de compositie duidelijk dat men in een 
ander gedeelte van de site is. 
 
Het blauwe gedeelte van de schermen is de ruimte waar de inhoud in gepresenteerd wordt (de 
inhoud bestaat voornamelijk uit grafisch en typografisch werk en in sommige gevallen komt 
informatietypografie voor). Het zwart-wit gedeelte is de navigatie (die oplicht aan de hand van 
interactie). De sitestructuur en navigatie is gebaseerd op de informatie die ik wilde presenteren. 
Het eerste scherm heeft het grootste blauwe vlak. Hier wordt fotografisch werk in getoond omdat 
dat het beste overkomt als het zo groot mogelijk afgebeeld wordt. De onderste afbeelding heeft een 
kleiner blauw vlak waar afbeeldingen van sites in te zien zijn. De grijze ruimte links van de 
navigatie wordt gebruikt om een korte informatietekst te tonen over het project dat aan de 
rechterkant te zien is.  
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Dit maakt visuele relaties tussen verschillende hoofdstukken of soorten 
inhoud mogelijk omdat de opmaak de functie van een storyboard, flowchart 
of kaart kan hebben.  
 
Conventionele typografie heeft als doel tekstuele inhoud visueel te 
ordenen. Deze tweedimensionale ordening is ook mogelijk op het Internet 
maar kan daarnaast gebruikt worden om de vaak complexe sitestructuur 
visueel bloot te leggen. Dit is duidelijker voor de gebruiker omdat men dan 
niet alleen weet maar ook aanvoelt waar hij/zij zich bevindt in de 
inhoudsstructuur. Compositie is het krachtigste middel van de 
Internettypograaf om dit te bereiken.  
 
Met standaard HTML is momenteel een nauwkeurige compositie te 
bereiken maar Flash maakt het mogelijk om de overgangen van de 
verschillende stadia van een sitestructuur te visualiseren.  
 
5. Directe interactie en manipulatie van typografie 
Portfoliosites van ontwerpers kunnen experimenteler zijn dan Infosites 
omdat zij een specifieke doelgroep hebben. Deze sites zijn voornamelijk 
gemaakt in Flash of Shockwave (Shockwave is een ouder broertje van 
Flash dat zich in eerste instantie richtte op de CDROM markt en daarom in 
mindere mate vertegenwoordigt is op het Internet). Deze sites maken 
veelal gebruik van directe interactie. De inhoud is hier vaak gelijk aan de 
navigatie en maakt directe manipulatie van de vormgeving mogelijk.  
 
Door de typografie aan de hand van interactie te animeren onstaat er een 
ruimtelijk ervaring. De animatie is metaforisch van aard, conventionele 
typografie beweegt immers niet. Personificatie als metafoor komt 
nauwelijks voor omdat het gaat om de inhoud en niet het woordbeeld. 
Beweging wordt vaak vormgegeven aan de hand van complexe wiskundige 
modellen zoals bijvoorbeeld een simulatie van zwaartekracht die reageert 
op de input van de gebruiker.  
 
Typografische animatie en interactie op het Internet valt buiten de 
traditionele soorten typografische animatie (montage en collage). Er is 
nauwelijks sprake van een narratief omdat de directe navigatie- en 
manipulatieinteractie centraal staat. De animatie is namelijk niet de 
visualisatie van het verhaal maar het is een reactie op het interactiegedrag 
van de gebruiker. 
 
Objecten kunnen van zichzelf wel een ‘gedrag’ hebben. Dit gedrag is dan 
representatief voor het woord of de achterliggende inhoud. De relatie 
tussen verschillende objecten kan door middel van animatie gevisualiseerd 
worden. Bepaalde woorden kunnen bijvoorbeeld langzaam naar elkaar toe 
bewegen om aan te geven dat de gerepresenteerde inhoud met elkaar te 
maken heeft. 
 
De geabstraheerde collageanimatie zou gebruikt kunnen worden voor 
interactieve producties waarbij inhoudelijke communicatie niet de prioriteit 
heeft. De oorzaak en het gevolg van de interactie zijn dusdanig abstract of 
associatief bij collageanimatie dat deze soms moeilijk te bevatten zijn. Een 
toepassing hiervan kunnen autonome producties zijn waar het draait om 
het woordbeeld of de impressie in plaats van inhoudelijke informatie- of 
navigatietypografie. 
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8. Synthese en conclusie 
Het Internet introduceerde nieuwe ontwerpstijlen en maakte in een later 
stadium de ontwikkeling van bestaande stijlen mogelijk. Animatie en 
interactie geven nieuwe dimensies aan (typo)grafisch ontwerp die uniek zijn 
voor digitale media.  
 
“What businesses must understand is that vague, non-engaging interfaces 
are a death sentence because they alienate potential readers, members, 
or customers rather than reasuring them that they’ve come to the right 
place. Good web design plunges the visitor in to the exact content 
appropiate for the most efficient (and personal) use of the site and 
continues to guide him or her through each new interaction.” (Jeffrey 
Zeldman) 1 
 
De richtlijnen die opgesteld zijn door usabilitygoeroe’s geven aan hoe een 
site volgens hen gebruikersvriendelijk vormgegeven wordt. Helaas scheren 
veel van deze experts alle soorten sites over één kam. Iedere soort site met 
een eigen unieke navigatie zorgt voor visuele en structurele variatie en 
communiceert de inhoud efficiënter aangezien het om vele verschillende 
soorten communicatieve doelstellingen gaat op het Internet. 
 
Amerikaanse Infosites gaan uit van de usability experts en de 
webconventies. Het uitgangspunt van mensen zoals Jakob Nielsen is goed 
maar de richtlijnen zelf gaan te vaak uit van de huidige Internetconventies. 
De conventies zijn gebaseerd op gewenning bij gebruikers. Dat gebruikers 
gewend zijn aan de huidige vormgeving op het Internet betekent niet dat 
deze het meest efficiënt is. Het is belangrijk dat webdesigners bewust zijn 
van de basisbegrippen van typografie en usabilityontwerp. Het Internet zou 
er saai uitzien als iedereen vorm zo geven zoals Jakob Nielsen het zou 
willen. Aan de andere kant zou het Web onpraktisch zijn als alle sites eruit 
zouden zien als driedimensionale ervaringen zoals veel voorkomt bij 
Engelse entertainments sites. De gulden middenweg lijkt nog niet 
gevonden. 
 
Typografie maakt het mogelijk websites zowel experimenteel als 
gebruikersvriendelijk te maken. Driedimensionale en iconische 
representaties zijn nuttig voor specifieke doeleinden maar tekstuele 
communicatie is universeel. Het vereist alleen dat de gebruiker alfabeet is. 
De belangrijkste conclusie is dat typografie de grootste rol vervult op het 
Internet om gebruikersvriendelijk te communiceren. Het Web kan niet 
bestaan zonder tekstuele communicatie. Het is de enige vorm van 
holistische kennisverspreiding en het kan voldoen aan alle usability- 
richtlijnen. De traditionele definitie van typografie en de 
drukmediagebonden richtlijnen zijn echter niet toepasbaar op nieuwe 
media en internettypografie. Zowel de visualisatie, als de functie en het 
doel van typografie is anders op het Web. Bovendien introduceerde digitale 
media een nieuw soort typografie: De navigatietypografie. Deze varieert van 
hypermedia- en interactieweergave tot de directe manipulatie van 
inhoudelijke vormgeving.  
 
Waarom is het dan belangrijk dat typografie te noemen? 
 
 
 
1 Taking Your Talent to the Web, chapter 3,  
http://www.adobe.com/web/features/zeldman20010702/page2.html 
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8.1 De grafisch ontwerper of de typograaf? 
 
“The Web used to look like a phone book. Now much of it looks like a 
design portfolio. In fact, it looks like the design portfolio of 20 well-known 
designers, whose style gets copied again and again by young designers 
who consider themselves disciples. Distinctions between graphic design 
and communications design are lost on these designers. As is the 
distinction between true style, which evolves from the nature of the 
project… A lot of this is because as designers we approach the Web as a 
visual medium — instead of as a structural and transactional medium that 
can have styles applied to it. We think like print designers and create our 
sites accordingly.” (Jeffrey Zeldman) 1 

Grafisch ontwerpers gaan veelal uit van stijl. Vormgevers zijn visueel 
georiënteerd en dat betekent in de praktijk dat vorm voorrang heeft op de 
inhoud. Dit is niet kenmerkend voor een goede ontwerper maar helaas wel 
voor de meeste, en voornamelijk op het Internet. Stijl is een belangrijke 
methode om visueel te communiceren en zorgt onder andere voor de 
variatie aan vormen op het Web. In het geval van poster-, flyer- en 
magazineontwerp kan stijl de voornaamste factor zijn waar mensen op 
reageren. Deze media hebben dergelijke ‘impressie’ vormgeving nodig om 
de aandacht te trekken. Internetsites hoeven de aandacht niet te trekken, 
maar hebben als doel de gebruiker door middel van een balans tussen 
inhoud en vorm mee te slepen in de structuur. 

“When Style is a fetish, sites confuse visitors, hurting users and the 
companies that paid for the sites. When designers don't start by asking 
who will use the site, and what they will use it for, we get meaningless eye 
candy that gives beauty a bad name — at least, in some circles.“ 
(Jeffrey Zeldman) 1 
 
Conventionele typografen hebben goede leesbaarheid als hoogste 
prioriteit. Aan de hand van de inhoud wordt er een toepasselijke lettertype 
gekozen en een compositie gemaakt. Typografen staan dichter bij de 
inhoud van de auteur en hebben minder de neiging om een eigen visuele 
saus over het inhoudelijke werk te gieten. Dit vakgebied is nauwelijks 
aanwezig op het Internet en het ontwerp wordt daarom gedicteerd door 
interessante maar vaak slecht functionerende stijlen. Een introductie van 
een gespecialiseerde nieuwe media of internettypografie kan een 
herintroductie van effeciënt inhoudelijk ontwerp betekenen. Zowel de 
huidige typografische conventies als de definities van typografie bevatten 
geen nieuwe media als mogelijke visuele uiting. De herintrede van de 
typograaf is van absolute noodzaak wil het Internet inhoudelijk efficiënt 
communiceren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Jeffrey Zeldman interview op Adobe.com, 1-8-2001, 
http://www.adobe.com/web/features/zeldman20000821/main.html, 
http://www.adobe.com/web/features/zeldman20010702/page2.html 
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8.2 De nieuwe definitie van typografie 
Typografie is een vakgebied waarbij eeuwenoude conventies gehandhaafd 
worden. Desalniettemin zijn er al ongeveer honderd jaar andere vormen 
van typografische uiting naast drukwerk mogelijk. Momenteel is de 
verscheidenheid aan media waar typografische vormgeving op voorkomt zo 
groot dat het niet verstandig is om bepaalde media te selecteren bij een te 
ontwerpen definitie.  
 
Het is efficiënter om uit te gaan van de handeling: namelijk het vormgeven 
en structureren van informatie. Dit zijn brede begrippen die zowel creatieve 
als communicatieve eigenschappen hebben. De balans tussen vorm en 
inhoud is het uiteindelijke doel van een typograaf, en dat is medium 
onafhankelijk. 
 
Dat het globale doel van de soorten typografie gelijk is betekent niet dat 
conventionele typografie en nieuwe media typografie identiek zijn. De 
verschillen zijn van dien aard dat het onwaarschijnlijk is dat één persoon 
beide vakken uitoefent. De functie van typografie ligt daar waar de beide 
soorten uiteenlopen. In een definitie wordt doorgaans niet uitgegaan van 
een functionele beschrijving. Bij de beschrijving van het woord ‘boek’ staat 
bijvoorbeeld niet dat dit gebruikt kan worden om inhoudelijk of visueel te 
communiceren. Daarom hieronder allereerst een globale beschrijving en de 
definitie van typografie. In de volgende paragraaf wordt de specifieke 
functie van de nieuwe media-typograaf beschreven. 
 
Vanwege het overeenkomstige uitgangspunt van de soorten typografie is er 
een globale beschrijving te formuleren:  
 
“Typografie is de vormgeving en de structuur van visuele communicatie 
gebruikmakend van de geschreven taal.” 
 
Het woord structuur is een belangrijke toevoeging aan de bestaande 
beschrijving. Het structureren van informatie gebeurt bij de traditionele 
typografie in twee dimensies. Vormgeving met drukwerk of zelfs het 
beeldscherm als publicatiemedium vereist een compositie en dus een 
tweedimensionale visuele structuur van informatie. Typografie is ook in drie 
dimensies vorm te geven, wat een ruimtelijke werking suggereert op een 
plat vlak. Bij animatie wordt de dimensie tijd toegevoegd, wat vaak de 4de 
dimensie genoemd wordt. Op het Internet zijn alle vorm- en informatie- 
structuren mogelijk, met als extra element interactie. Dit maakt het onder 
andere mogelijk dat gebruikers zich door de structuur bewegen. Het 
communicatiemiddel, waar het bij de typografie immers om draait, is de 
geschreven taal. Sommige definities beperken zich tot ‘het alfabet’ maar 
dat sluit bijvoorbeeld de karakters van de Aziatische schriften uit.  
 
Aan de hand van de eerdergenoemde beschrijving is er een definitie vorm 
te geven. Onderstaand een voorbeeld van hoe de definitie in een 
woordenboek kan verschijnen. De eerste twee regels zijn de huidige 
beschrijvingen in het woordenboek Van Dale. Regel 1 stelt de typografie als 
synoniem van de boekdrukkunst, hetgeen de oorsprong van het vakgebied 
verklaart. De tweede regel beschrijft de functie van de conventionele 
typograaf: de vormgever voor drukwerk. De nieuwe definitie van typografie 
is bewust mediaonafhankelijk. Als het Internet genoemd zou worden is het 
vakgebied over tien jaar weer aan een herdefinitie toe. 
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ty·po·gra·´fie (de ~ (v.))  

1 boekdrukkunst  
2 de vormgeving in druk 
3 vormgeving en structuur van visuele communicatie gebruikmakend van 
de geschreven taal 
 
Zo zou de nieuwe definitie in het woordenboek Van Dale kunnen luiden.  
 
 
8.3 De functie van de nieuwe media-typograaf 
De allereerste webontwikkelteams waren nauwelijks een team te noemen 
Er was alleen een programmeur nodig om een website functioneel te 
maken. De multimediale mogelijkheden van het huidige Internet en de 
omvang van de projecten vereisen dat er een aantal disciplines vast is 
vertegenwoordigd binnen een webonwikkelteam: 
Een project manager, een programmeur en een grafisch ontwerper. Zodra 
een project groter wordt betekend dat meestal dat er programmeurs bij 
moeten komen. In het geval van meerdere grafisch ontwerpers komt er ook 
een art-director bij kijken (ook wel ‘creative lead’ genoemd). Deze persoon 
begeleid de vormgeving en is tevens verantwoordelijk voor de 
communicatie tussen tussen de ontwerpers, het management en de 
ontwerpers onderling.  
 
Het komt nog niet veel voor dat er ook een specialist is binnen het 
projectteam op het gebied van schrijven voor het Internet. De tekst die op 
de website moet verschijnen wordt dan ook doorgaans geschreven door de 
klant, of door mensen in dienst van de klant. De consequentie is dat deze 
tekst niet geschreven is voor het web, en daarom niet efficiënt 
communiceert (in veel gevallen is deze tekst überhaupt niet goed 
geschreven). 
 
De ontwerpers houden zich voornamelijk bezig met stijl en het gevolg 
daarvan is dat de tekst als allerlaatste in het ontwerp ‘geplakt’ wordt (de 
‘copy-paste’ functionaliteit van MacOs en Windows is dan ook erg geliefd bij 
ontwerpers). Programmeurs zijn voornamelijk bezig met het functioneel 
maken van het ontwerp en een projectmanager houdt zich niet met 
vormgeving bezig. 
 
Waar de schakel tussen vorm en inhoud ontbreekt zou deze rol goed 
vertegenwoordigd kunnen worden door de nieuwe media-typograaf (Het is 
mogelijk dat deze functie vertegenwoordigd wordt door een art-director met 
typografie als specialisme). De verantwoordelijkheden van de nieuwe 
media-typograaf zouden kunnen bestaan uit: 
 
1. Het opstellen van een inhoudelijke communicatiestructuur gebaseerd 

op de tekst geschreven door een specialist. Zodra deze tekst niet is 
geschreven door een specialist moet de typograaf genoeg kennis 
hebben van schriftelijke communicatie om de tekst aan te passen 
waarna deze wel goed communiceert op het Internet.  
 

2. Het maken van een sitestructuur met bijbehorende koppen of 
hoofdstukken die als navigatie gebruikt kunnen worden. De typograaf 
moet een inhoudelijke en visuele hiërarchie kunnen aanbrengen die 
functioneel en duidelijk is. De structuur en de navigatie zijn 
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representatief voor de inhoud. Op deze wijze is het onmogelijk dat elke 
site er hetzelfde uit ziet. 
 

3. Het maken van een compositie waarbij de navigatietypografie en 
informatietypografie duidelijk gescheiden zijn. De lay-out moet niet 
alleen visueel in balans zijn, het is idealiter ook een representatie van 
de sitestructuur. Bij infosites kan de inhoud (in plaats van stijl) het 
beste de compositie bepalen. De typograaf moet kennis hebben van 
Human-Computer Interaction en op de hoogte zijn van de usability-
richtlijnen.  

 
4. Het kiezen van lettertypen die aansluiten bij het concept en de inhoud 

en goed functioneren op het Internet. Andere visuele elementen zoals 
iconen kunnen ontworpen worden in samenwerking met de vormgever 
om tot een compromis te komen tussen inhoudelijke communicatie en 
stijl. Aan de hand van de doelgroep kan de balans tussen autonoom en 
functioneel ontwerp bepaald worden.  
 

5. In samenwerking met de grafisch ontwerper kan er een grafisch 
concept ontwikkeld worden. De grafisch ontwerper verzorgt op basis 
van het vormgevingsconcept het uiterlijk en de stijl van de site.  

 
 

Door een aldus ontwikkelde herdefiniëring van de typografie kan een 
synthese bereikt worden waarin de mediagebonden eigenschappen van 
zowel de conventionele als de nieuwe media-typografie verenigd worden. 

 
Augustus 2001
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English summary  

 
Textual communication is of great importance for transferring knowledge 
and information. Clear visual design can enhance the communication of 
the content. In a wide range of media – and especially on the Internet – 
text is used to communicate on various levels. The current definitions of 
typography are all limited to print media and therefore undermine the 
Internet as a typographic medium.  
 
“The function of type most be considered always: the fact remains that 
typography still serves as the best way to transmit complex intellectual and 
emotional messages in a very concise and precise way.” (Will Harris) 1 

 

The Internet started as a textual medium. Without text to communicate, the 
Internet probably couldn’t exist. Users find relevant information by using 
search engines, which require textual input. Other ways include searching 
by topic to retrieve the information. It is impossible to create an efficient 
navigation or a search engine for retrieving holistic knowledge without the 
use of text. However, it is possible to make a fully effective interface with 
only typography without using any other graphical means. The complex 
structures and different types of interactivity create new visual possibilities 
and functions of type. Icons and other ways of visual communication for 
navigational use can only work efficiently for well-known and general 
functions such as email. They cannot be applied to specific holistic 
knowledge; nobody would understand them without the use of text. 
 
“A fair amount of research has been conducted on the degree to which an 
icon can be recognized by itself or in the context of a collection of icons. 
The results generally indicate that icons by themselves fail to communicate 
adequately. The exceptions-like the stop sign, P for parking, and a circle 
with a slash to the centre-enjoy recognizability based on their frequent 
long-term and universal usage.” (Robert E. Horn) 2  
 
If typography is so important on the Internet, why aren’t there any 
typographers in the current Internet development teams? Such teams 
mostly consist of programmers, graphic designers and art-directors. Sure 
they must know about the typographic principles? Graphic designers have 
typographic knowledge but in most cases they are educated to design for 
print and follow conventions and design methods that are meant for those 
media.  
 
“Distinctions between graphic design and communications design are lost 
on these designers. As is the distinction between true style, which evolves 
from the nature of the project… A lot of this is because as designers we 
approach the Web as a visual medium — instead of as a structural and 
transactional medium that can have styles applied to it. We think like print 
designers and create our sites accordingly.” (Jeffrey Zeldman) 3  
 

The original goal of typography was to design printed text as clear as 
possible. The controversial Modernist Jan Tschichold wrote in 1928 “The 
New Typography”, which had a great impact on typographic design.  
 
1 Will Harris, 11-4-2001, http://www.will-harris.com/ 
3 Jeffrey Zeldman interview op Adobe.com, 1-8-2001, 
http://www.adobe.com/web/features/zeldman20000821/main.html, 
http://www.adobe.com/web/features/zeldman20010702/page2.html 

 

 

2  Horn, 1998, p 57 
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His opinion about typography is typical for the modern era of the twenties 
and thirties: 
 
“The function of printed text is communication, emphasis and logical 
sequence of the contents. Other individual expressive possibilities of type 
have nothing to do with typography. They are in contradiction to its very 
nature. They hinder direct and totally clear communication, which must 
always be the first purpose of typography.” (Jan Tschichold) 4 
 
Tschichold introduced the importance of clear design and readability to 
print designers. Jakob Nielsen - a controversial usability guru - introduced 
the importance of the user to web designers.  It is, however, a first in the 
history of typography that a person outside the field creates guidelines for 
graphic design. Internet development is a complex process that requires a 
multi-disciplinary approach. The web is visually different, has a completely 
different structure and introduced a new function: interaction. These are 
elements that affect graphic design greatly. Usability focuses on user 
testing and tries to define basic design principles and methods that prove 
to be effective. 
 
“They (designers that consider usability a pain) are the people who don’t 
understand the basic principles of language. I mean, you’ve got to have 
language first and then you can use it to express yourself. Now having a 
language does not preclude interesting questions!” (Jakob Nielsen) 5 
 
Typographers are generally closer to the content than graphic designers. 
They don’t feel the need as much to create a ‘personal’ graphic style and 
‘copy - paste’ the text into it afterwards. With typographers, the style is 
derived from the content. In that case an information structure and 
interaction concept can be created that is based on the goal and content of 
the site. That way, no site will ever look the same because all types of 
information require a different structure, interaction design and visual style. 
Usability guidelines can be applied, but web conventions like the ‘left-
handed navigation’ can better be avoided. What appears to be useful today 
on the Internet does not necessarily mean it’s good design. Most likely it 
appears to be useful because 90% of the websites have the same 
navigation and information structure so people know how to use it. That 
does not mean it communicates effectively. 
 
The art of printing provided a new way to distribute information. Like the art 
of printing, the Internet also had a great impact on economy and even 
social behavior. After the ‘silicon valley shakeout’ that destroyed the hype 
surrounding the Internet, it is even more important to find the real value 
and communicative strengths of the Web. Efficient use of communication is 
vital for the success of the Internet. Typography, not as in ‘the art of 
printing’, but as in ‘design and structure of visual communication using 
written language’ remains the most effective way to communicate. 
 
To create effective sites, specially trained ‘new media typographers’ are 
required. They have to be educated in the principles of conventional 
typography, new media typography, interaction design as well as the 
usability guidelines. Graphic design becomes ‘typographic communication 
design’ with graphic styles applied to it. 

 

 

 

 

4  Tschichold, 1928, p 66/67, 78 
 

 

 

5 Cre@teonline, february 2001, p 70 
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http://www.thelinkz.com/ 
 
populaire design sites: 
http://surface.yugop.com/ 
http://www.badboyonline.com 
http://www.barneys.com 
http://www.submethod.com/ 
http://www.vir2l.com/ 
http://www.kia.net/maggy/ 
http://www.eneri.net/ 
http://www.thedesignersrepublic.com/ 
http://www.requiemforadream.com 
http://www.covers.co.za/ 
http://www.ninjatune.net/ninja/artists/djvadim/microsite/vadim2.html 
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afb. 4. Typografische animatie, www.eneri.net, p 25 
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