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Voorwoord
Tijdens mijn opleiding Communicatie en Multimediadesign op Avans Hogeschool in Breda komen alle
aspecten van vormgeving aan bod maar staat typografie een beetje achterin de rij. Het is wel aanwezig en
zeker ook belangrijk, maar krijgt volgens mij niet de aandacht die het verdient. Tijdens mijn studietijd ben ik
veel bewuster gaan kijken naar design maar ook naar de typografie om me heen. Ik ben heel veel mooie,
maar ook heel veel slechte typografische uitingen tegengekomen, en juist deze laatste groep heeft mijn
aandacht getrokken.
Als typografie goed gebruikt is, is het als het ware onzichtbaar en gaat op in het leven van alledag. Slechte
typografie daar en tegen verstoort die voortgang en dit heeft bij mij vragen opgeroepen. Hoe komt het dat er
zo veel slechte uitingen van typografie zijn in ons straatbeeld terwijl er zo veel ontwerpers en typografen
zijn? En ben ik de enige die me daaraan irriteert of zijn er meer mensen? Er is een specifiek lettertype dat
haatgevoelens bij mij oproept elke keer als ik het zie en ik vermijd het gebruik ervan dan ook stelselmatig.
“Ik haat Comic Sans, maar waarom nu precies?” - Een goede onderzoeksvraag voor mijn scriptie.

Hester Naaktgeboren
CMD Breda | 2009
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Inleiding
Na jaren van typografische geschiedenis zijn sinds de komst van de computer de loden letters voorgoed terug
in de kast en is het tijdperk van de thuistypografen aangebroken. Maar wat is typografie nu eigenlijk en wat
zijn de gevolgen van deze revolutie op de typografie om ons heen? Aan de hand van een stukje geschiedenis
en acht typografische richtlijnen probeer ik een houvast te geven om verantwoorde typografische keuzes te
maken en leg ik uit wat typografie te maken heeft met communicatie en imago.
Ik zet kort uiteen wat het verschil is tussen print en screenfonts en zoek aan de hand van de deelvraag ‘In
hoeverre hebben lettertypes invloed op de boodschap’ uit wat lettertypes te zeggen hebben en of de keuze
ervan van invloed is op de boodschap, betrouwbaarheid en sfeer van de boodschap.
Want misschien zeggen fonts wel meer dan wij denken..
Wat heeft dit alles te maken met Comic Sans MS, het welbekende maar beruchte font van Windows?
Hoe komt het toch dat een simpel lettertype zo ontzettend gehaat wordt terwijl het overal om ons heen te
zien is? Waar precies komen die haatgevoelens vandaan en waarom lopen voornamelijk vormgevers hier mee
te kampen?
Wat ik in deze scriptie dan ook ga onderzoeken is
‘Waarom wordt Comic Sans zo gehaat?’
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Naast deze onderzoeksvraag vertel ik kort wat de gevolgen zijn die de komst van de computer met haar open
source software met zich meebrengt. Daarbij geef ik een kijkje in het leven van Comic Sans en ga op zoek
naar de meest uiteenlopende uitingen van dit font en onderzoek haar voor- en tegenstanders. Aan de hand
van een beeldboek laat ik de vele visuele uitingen van dit font zien die ik tijdens mijn scriptieperiode ben
tegengekomen.
Maken we ons nu druk om niks of is er een gegronde reden om ons zorgen over te maken over typografie?
Hoe serieus kunnen we een font eigenlijk nemen, en hoe serieus nemen we onszelf daarbij?
Comic Sans, hoe het komt dat een font zo gehaat kan worden.
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Het is een gevaarlijk lettertype, verkleed als een
onschuldige peuter: de Comic Sans.
Jonathan van het Reve, Het parool 16 mei 2008
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Wat is typografie?
Ty.po.gra.fie de; v manier van drukken: een boek met een mooie ~ 1

Het woord typografie komt uit het Grieks en is samengesteld uit de woorden tupos en graphein die letterlijk
vertaald slag/afdruk en schrijven betekenen. Typografie is niet meer weg te denken uit onze huidige
samenleving, maar wat is typografie nu eigenlijk en waar wordt het voor gebruikt?
Een groot misverstand is dat alles wat met letters te maken heeft per definitie typografie is. Typografie is
nauw verbonden met taal, want zonder taal is er geen typografie. Wat is het doel van typografie vandaag de
dag en wat doen wij er zelf mee? Voordat we hier verder op ingaan eerst een korte inleiding over de
geschiedenis van de typografie.

Van Letterkast naar Computer

Ik, opgegroeid in het computertijdperk, kan me moeilijk voorstellen hoe typografen vroeger gewerkt moeten
hebben. Is nu alles met een druk op de knop gedaan, moest men vroeger letter voor letter een verhaal zetten.
Beeld je maar eens in hoe tijdrovend het was geweest als deze scriptie letter voor letter bij elkaar gezocht
moest worden.
Aan het einde van de 19e eeuw was de drukkerswereld een grote bron van werkgelegenheid.2 Omdat
typografie zo arbeidsintensief was konden veel mensen aan het werk om deze tijdrovende klus te klaren.
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De oorsprong van de typografie gaat duizenden jaren terug en er is geen exacte plaats of tijd aan te koppelen.
Wat men wel weet is dat het een heel arbeidsintensief en tijdrovend proces was. Teksten werden uit houten
blokken gesneden en op papier of doeken gedrukt. Met eerst de komst van de houten, en later de loden
letters in de 18e eeuw werd dit proces iets versimpeld en versneld. Het hele alfabet -inclusief hoofdletters,
leestekens en cijfers- werd door middel van een matrijs (mal) uit een mengsel van lood gegoten en op papier
gedrukt. Deze vorm van drukken wordt ook wel hoogdruk genoemd.
Dit alfabet aan kleine en hoofdletters werd opgeborgen in letterkasten. Omdat de hoofdletters in de bovenste
lades van de kast lagen werden die bovenkast genoemd, de kleine lettertjes onderin de kast werden
onderkast genoemd. Deze termen zijn vandaag de dag nog steeds de officiële benaming voor hoofdletters en
kleine letters, al gebruiken eigenlijk weinig mensen deze termen. Om een bladzijde van een boek te maken
werden alle woorden letter voor letter, in spiegelbeeld, gerangschikt. Het zetsel werd afgedrukt en waar
nodig gecorrigeerd, waarna het definitieve zetsel gedrukt kon worden.
Om bijvoorbeeld een boek te kunnen drukken werden de bladzijden lettertje voor lettertje verzameld en op
de goede plaats gezet. Op deze manier kon de zetter zelf bepalen waar er ruimte opengelaten werd, wat het
toestond om heel makkelijk afbeeldingen aan de tekst te voegen. Ook konden de letters na afloop van de
druk gewoon worden hergebruikt wat deze werkwijze sneller maakte dan die van vroeger. Maar nog steeds
moest alles met de hand gedaan worden, en was je als typograaf ook gelijk de drukker. Typograaf zijn was
een arbeidsintensieve ambacht en was goed voor een groot percentage van de werkgelegenheid aan het eind
van de 19e eeuw. Maar hier kwam verandering in met de komst van de zetmachine. De Monotype kwam op
de markt.
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Een machine waarbij de tekst via een soort toetsenbord ingevoerd kon worden die een gietmachine
aanstuurde die de loden letters automatisch kon gieten. Dit versnelde het drukproces enorm maar zorgde er
ook voor dat typograaf zijn niet meer zo een specifiek beroep was al eerst. Niet veel later kwam de Linotype
machine op de markt. Deze machine kon hele zinnen in een keer gieten wat resulteerde in een strip met lood,
wat nog meer tijd en geld scheelde, maar wel zorgde voor minder werkgelegenheid. Na de introductie van de
Linotype machine draaide het drukproces op zijn topsnelheid.

Terug in de kast
Aan deze vorm van drukken kwam al snel een einde tijdens de industriële revolutie. Machines namen vrijwel
al het handwerk over en het proces werd enorm versneld. De loden letters gingen voorgoed terug in de kast
en werden vervangen door fotozetsel. Bij deze techniek werd door middel van een lichtflits een letter op glas
of film gebrand, en kon deze door middel van een lens worden geschaald en vervolgens worden gekopieerd
op papier of lichtgevoelige film. Deze techniek was in de jaren ’60 razend populair maar had ook haar
beperkingen. Deze techniek is de voorganger van de offsetdruk –die letterlijk overzetten betekent- die wij nu
kennen. Bij offsetdruk wordt het beeld op papier overgebracht door een drukplaat die om een grote cilinder
is gespannen. Deze cilinder draait rond onder een rol met inkt en vocht waardoor het beeld al rollend op het
papier wordt gezet. De moderne drukmachines bestaan vrijwel altijd uit meerdere druktorens waardoor
meerkleurendruk mogelijk is. Deze machines zijn ontzettend groot en duur maar versnellen het drukproces
aanzienlijk.
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Naast de offsetdruk wordt er ook nog gebruik gemaakt van vlakdruk. Bij dit drukproces wordt gebruik
gemaakt van vet en water die elkaar afstoten. Het beeld wat afgedrukt moet worden is heel glad, en het deel
van de plaat wat niet afgedrukt hoeft te worden is ruw. Als de drukplaat wordt bevochtigd stoten de gladde
delen het water af en trekken de ruwe delen het vocht juist aan. Als er inkt op de plaat komt stoot het
vochtige deel, wat niet gedrukt moet worden, de inkt af waardoor het gewenste drukresultaat behaald wordt.
11

Vandaag de dag zijn vrijwel alle drukkerijen vol automatisch en wordt hoogdruk alleen nog toegepast voor
gelegenheden en door liefhebbers. Waar typografie eerst nog een ambacht was, staan complete letterkasten
nu te koop op Marktplaats voor nog geen 100 euro.

De 3 definities van Typografie
Om een goede definitie te kunnen maken van typografie is het makkelijker om deze in categorieën onder te
verdelen. Als het gaat over typografie kan het namelijk gaan over een boek, maar ook over een logo of een
poster. Boeken en tijdschriften met heel veel tekst hebben een andere benadering nodig dan bijvoorbeeld een
menukaart of een (tekstueel) logo. Om meer duidelijkheid te krijgen als het over typografie gaat haal ik de
definities van typografie aan die Wigger Bierma en Ewan Lentjes omschreven hebben; Typografie en
Belettering. 3

Typografie
Onder Typografie valt een grotere hoeveelheid tekst die per definitie bedoeld is om gelezen te worden.
Duidelijkheid en functionaliteit van de tekst staan op nummer één en moet ervoor zorgen dat je in een
optimale conditie een tekst kunt lezen. De typografie staat in dienst van de inhoud en versterkt deze. Goede
typografie is als het ware onzichtbaar en mag niet afleiden. Het grootse doel is het verhelderen van de tekst
zodat deze ook daadwerkelijk gelezen wordt. Voorbeelden hiervan zijn boeken, columns, artikelen,
interviews en jaarverslagen.
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Belettering
Onder belettering vallen korte en vluchtige boodschappen die een kleine hoeveelheid tekst bevatten. Deze
zijn bedoeld om snel te kunnen lezen en duidelijkheid te scheppen. Het lezen kan snel gebeuren en verschaft
inzicht in de boodschap. De belettering is vaak kort en krachtig en heeft als grootste doel het opvallen.
Voorbeelden hiervan zijn logo’s, menukaarten, straatnaamborden, posters en flyers.
Aan de hand van deze informatie kunnen we een duidelijkere definitie van typografie geven. Voor typografie
in het algemeen volstaat de volgende definitie;
Typografie is de rangschikking van tekst op een pagina.
Dit is een hele algemene en korte definitie, daarom benoem ik ook een definitie voor de typografie zoals
omschreven door Bierma en Lentjes;
Typografie is de rangschikking van tekst op een pagina die in dienst moet staan van de inhoud, functioneel
moet zijn en niet mag afleiden van de boodschap.
De definitie voor belettering is iets complexer omdat belettering op zich al een hele brede definitie is van heel
veel typografische uitingen. Toch is de volgende definitie een aardige omschrijving van haar functies;
Belettering is de rangschikking van opvallende en korte maar krachtige woord(en) en/of tekst.
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Typografie is communicatie
‘Er wordt wel beweerd dat het doel van het gedrukte woord is om gelezen te worden. Dat is wel erg zwak
uitgedrukt. De meeste mensen houden zich regelmatig op enigerlei wijze bezig met het afdrukken van
woorden. Net als het geschreven en het gesproken woord is het gedrukte woord een integraal onderdeel
van menselijke communicatie.’ 4
Het doel van het gedrukte woord is dus niet alleen om gelezen worden. Typografie is een vorm van
communicatie. Taal, tekst en inhoud zijn dan ook nauw met elkaar verbonden en mag niet onderschat
worden. Het gedrukte woord is een belangrijk onderdeel van de menselijke communicatie en moet daarom
ook goed begrepen en gebruikt worden. Typografie is communicatie en goede communicatie verkoopt.

Communicatie verkoopt, en een luisterende klant is je beloning. 5
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Het tijdperk van de thuistypograaf

6

De komst van de computer heeft ons leven enorm veranderd. Met de komst van internet en haar open source
software is iedereen in staat voor een dag typograaf of ontwerper te zijn. Internetsites bieden gratis en
betaalde lettertypes aan of je kunt ze zelf ontwerpen. Zijn de professionele typografen hier in het geding of
hoeven we ons geen zorgen te maken over de kwaliteit van ons typografisch erfgoed?
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Met de komst van met name Windows ’95 is het tijdperk van de enthousiaste thuistypograaf aangebroken en
worden ontwerpers dagelijks geconfronteerd met typografische uitingen die (ongeschreven)regels
doorbreken en dwars tegen ons gevoel voor stijl, vorm en professionaliteit ingaan. Goede typografie moet
voldoen aan een paar regels die al dan niet op papier vastgelegd zijn. Om goede typografie te kunnen maken
is het handig om deze regels nader te bekijken en op een rijtje te zetten. ‘Wie de regels van typografie wil
doorbreken moet ze immer eerst kennen’ 7

De geschiedenis van de typografie gaat heel ver terug en in de loop der jaren zijn er veel regels ontstaan,
aangepast en weer verdwenen. Veel afspraken zijn mondeling gemaakt en van generatie op generatie
doorgeven. Maar zijn er nu een paar standaard regels waar we ons aan moeten houden als het om typografie
gaat?
Om een goede typografische keuze te maken fouten te beperken kan je jezelf het volgende afvragen: 8

Wat is de aard van de informatie?
1. Gaat het hier om Typografie of om Belettering?
2. Wie of wat is je doelgroep, voor wie is de informatie?
3. Hoe is de tekst of de belettering samengesteld, van welke aard is de inhoud?
4. Is de opbouw eenvoudig of juist complex?
5. Is het een doorlopend verhaal of zijn het veel kleine onderdelen?
6. Is de taal moeilijk of gemakkelijk op te nemen?
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Verwerking van de informatie:
1. Welk medium wordt er gebruikt?
2. Onder welke omstandigheden zal er gelezen en verwerkt worden?
3. Is er sprake van haast of rust, van concentratie of van ontspanning?
4. Wordt er van dichtbij of van veraf gelezen?
Na het beantwoorden van deze vragen heb je al wat meer informatie over je tekst en wat je ermee wilt
bereiken, nu de vorm nog.

Acht typografische richtlijnen
Annelies Vaes maakte voor haar minor Typografie een interactieve installatie met daarin ‘De 10 geboden van
de typografie’. Haar onderzoek gecombineerd met het mijne leveren 8 typografische richtlijnen die je kunt
volgen bij het ontwerpproces. 9

1. Less = more, zorg voor een rustige, sobere paginaopmaak. Dit leest prettiger en is vaak krachtiger
dan een drukke paginaopmaak.
2. Zorg voor een goed contrast
3. Zorg voor een prettige leesbare interlinie, niet te veel maar zeker ook niet te weinig witruimte tussen
de regels. Ook dit geeft rust tijdens het lezen.
4. Kijk naar de spatiering en zorg voor een prettige (optische) verdeling van het wit tussen de letters.
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5. Zorg voor een geschikte lettergrootte.
corps 4 t/m 8. Zoekcorps voor bijvoorbeeld telefoonboeken en voetnoten
corps 9 t/m 12. Leescorps voor leesteksten zoals boeken en tijdschriften
corps 14 t/m .. Titelcorps voor koppen, titels en headlines
corps 48 t/m .. Kijk- affiche- of displaycorps
6. Probeer niet meer dan 12 woorden op een regel te zetten, dit geeft rust en leest prettiger voor het oog.
7. Kies je voor een schreef of een schreefloos lettertype?
8. Kies een leesbaar font. Misschien wel het belangrijkste van allemaal. Al voldoet je tekst aan alle
bovenstaande regels, de keuze van het lettertype kan je tekst maken of breken.

Deze regels zijn van belang bij de typografie van met name langere teksten, maar ook voor belettering zijn
deze regels als uitgangspunt te gebruiken. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel maar deze zijn
persoonlijk en totaal afhankelijk van de inhoud van de opdracht. Het kiezen van een leesbaar font wordt hier
als laatste regel genoemd maar is misschien wel de belangrijkste van allemaal.
Met de komst van de zogenoemde thuistypografen is er heel wat slechte typografie in ons straatbeeld
verschenen en dit heeft vaak te maken met de verkeerde keuze van het lettertype. Is deze visuele vervuiling
nu ontstaan door een gebrek aan typografische kennis bij zowel de thuistypograaf als bij de ervaren
ontwerper of heeft dit er niets mee te maken? Misschien zeggen lettertypes wel meer dan we denken..
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Het geheime leven van fonts
In hoeverre hebben lettertypes invloed op de boodschap?

Print & Screenfonts
Er zijn ontzettend veel verschillende lettertypen. Deze bepalen voor een heel groot deel de sfeer van je
ontwerp. Het is daarom ook belangrijk om een gepast font te kiezen voor de context van het ontwerp.
Een goede typografische keuze maken klinkt misschien makkelijker dan het is. Lettertypen zijn meer dan
mooie vormen op zich. Ze hebben een achtergrond, roepen een bepaalde sfeer op, staan voor specifieke
normen en/of waarden, passen bij een persoon of zijn voor een speciaal doeleinde ontworpen. Naast de
keuze of je een standaard, een betaald, een gratis, of een speciaal voor jou ontworpen lettertype kiest moet je
ook opletten of je de letters gaat gebruiken voor een geprint doeleinde of voor op het beeldscherm. Hier zit
weldegelijk een verschil tussen en kan heel veel invloed hebben op de leesbaarheid van de tekst.
Beeldscherm lettertypen
Werk je met een beeldscherm dan heeft een letterfamilie weer andere eisen dan een lettertype voor print. Dit
heeft alles te maken met beeldpunten. Beeldschermen bestaan uit pixels die een lettertype kunnen
vervormen, vooral bij een kleiner corps. Geschreefde letters zijn daarom lastiger te gebruiken op het scherm
omdat de schreven (schouders en pootjes) bij een kleiner corps gaan vertekenen waardoor tekst slechter
leesbaar is en je sneller wordt afgeleid. Lezen vanaf een beelscherm is ook veel vermoeiender dan lezen vanaf
papier. De snelheid van lezen vanaf een beeldscherm ligt 25% lager dan bij het lezen vanaf papier. 10
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Wil je wel graag een schreefletter gebruiken op het scherm, kies er dan een die daar speciaal voor ontworpen
is. Hierbij is al rekening gehouden met de nadelen waardoor je hier weinig tot geen last van hebt. Een
speciaal ontworpen schreefletter voor op het scherm is de Georgia.
Naast de speciaal geschreefde letters worden op het scherm vooral scheefloze letters gebruikt. Er zijn veel
letters ontworpen voor deze toepassing. Ze hebben minder last van de pixels en blijven ook goed leesbaar op
kleiner formaat. Enkele voorbeelden van speciaal voor het scherm ontworpen schreeflozen letters zijn Arial,
Comic Sans, Gill Sans, Impact, Trebuchet, Tahoma, Verdana en Wingdings
Printlettertypen
Lettertypes die speciaal ontworpen zijn voor print zijn bijvoorbeeld de Book Antigua, Barkerville, Bookman,
Century Schoolbook, Courier New, Garamond, Haetenschweller, Helvetica, News Gothic, Rockwell en Times
New Roman.
Deze lettertypes zijn vrij bekend omdat ze bijna allemaal in het standaardpakket van de computer zitten.
Veel van de beeldlettertypen worden ook vaak voor print gebruikt en andersom. Er zijn discussies gaande dat
beeldletters per definitie niet gebruikt mogen of kunnen worden voor print en andersom. Ik zelf maak hier
niet zo een groot punt van. Past een letter goed bij het doeleinde van je product, verminderd het de
leesbaarheid niet en heeft het duidelijk toegevoegde waarde? Dan vind ik dat het wel kan maar houd wel in
de gaten dat deze lettertypes toch niet voor niks speciaal voor beeld of print ontworpen zijn.
Naast de standaard fonts die je aangeboden krijgt bij je besturingssysteem bestaat er nog een scala aan
andere lettertypen. Er zijn bedrijven die fonts ontwerpen en verkopen zoals FontFont en Linotype.
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Naast deze betaalde fonts, waar vaak hele mooie en bruikbare tussen zitten kun je natuurlijk ook zelf een
lettertype laten ontwerpen. Niet heel veel kleine bedrijven doen dit, want het kost veel geld en tijd maar geeft
jou of je bedrijf wel een uniek en speciaal lettertype wat past bij de sfeer die je uit wilt stralen. De sfeer en
stijl van een letterfamilie bepaalt mee aan wat jij als bedrijf uit wilt stralen. Een hele belangrijke keuze dus!
Naast betaalde fonts zijn er ook veel gratis te downloaden lettertypen op sites zoals www.dafont.com. Op
deze site kun je zoeken op categorie, stijl en meest gedownload. Er staan heel veel mooie fonts tussen, maar
ook heel veel slechte. Je moet selectief zijn als je aan de slag gaat met gratis fonts want niet iedere
letterontwerper is bij voorbaad een goede. Op gratis te downloaden sites staan vaak veel pretfonts. Deze zijn
handig voor bijvoorbeeld uitnodigingen of als je een woord een specifieke sfeer mee wilt geven maar denk
goed na voor welke doeleinde je een lettertype gaat gebruiken.
Imago en sfeer zijn twee begrippen die vaak terugkeren als het om letterkeuze gaat. In hoeverre heeft de
keuze van een lettertype invloed op de boodschap en op de interpretatie van de ontvanger?

De invloed van lettertypes
Onderzoekers van de universiteit van Wichita hebben aangetoond dat het gekozen lettertype van een email invloed heeft op de perceptie van de ontvangers. Met andere woorden, het lettertype bepaalt mede het
beeld van de ontvanger over de afzender.10
Dit onderzoek toont aan dat wat heel veel mensen vermoeden daadwerkelijk klopt. De keuze van het
lettertype heeft weldegelijk invloed op de boodschap en verdient meer aandacht bij de keuze.
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“Typography is not picking a cool font.” 12
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En juist dit kiezen is een fout die veel thuistypografen maken. Een verkeerde keuze kan bijvoorbeeld een
serieuze tekst over laten komen als een grappig verhaal, puur omdat het gekozen font dat uitstraalt.
“Choose a typeface or a group of faces that will honor and elucidate the character of the text.” - R.
Bringhurst 13

Kies dus een lettertype dat bij het karakter van je tekst past een dat ook toelicht. Anders kan het zijn dat je
tegenstrijdige signalen afgeeft en dit is heel verwarrend. Phil Renaud, een inmiddels afgestudeerde
Amerikaanse student, heeft onderzocht in hoeverre de keuze van zijn lettertype van invloed was op zijn essay
cijfers op de universiteit. 14 Hij leverde in totaal 52 essays in en gebruikte daarbij wisselend de lettertypen
Georgia, Trebuchet en Times New Roman.
De resultaten van zijn onderzoek zijn verrassend; van de 52 essays leverde hij er 11 in met het lettertype
Times New Roman en behaalde daarmee een gemiddelde A- wat in Nederland neerkomt op een 8.
18 van de 52 essays leverde hij in met het lettertype Trebuchet. Hij behaalde daarmee een gemiddelde van
een B-, wat in Nederland neerkomt op een 6,5. Hij is nagegaan of hij juist in deze periode veel feest vierde,
laat naar bed ging of in andere opzichten minder geconcentreerd bezig was met zijn studie maar het
tegenovergestelde was het geval. De overige 23 essays leverde hij in met het lettertype Georgia en behaalde
daarmee een gemiddelde A wat neerkomt op een 9, en dus zeer goed is.
De reden voor het hoge scoren van Georgia komt volgens Phil door het feit dat beoordelaars Times New
Roman als de standaard lettertype herkennen en dat verveeld snel. Het spoort niet echt aan om stapels
essays te lezen die allemaal in hetzelfde standaard font zijn ingeleverd.
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Het gebruik van Georgia daarentegen is net een beetje anders en kan volgens Phil voor een welkome
opluchting zorgen bij de beoordelaar waardoor de drempel naar het lezen ook lager wordt en het
enthousiasme ook een hoger cijfer oplevert.
Over Trebuchet zegt hij dat het een negatieve werking heeft op de lezer omdat een schreefloos font lastiger te
lezen is, vooral bij grote stukken tekst die essays doorgaans bevatten.
Over de Times New Roman zegt hij dat het een standaard font is wat door de meeste studenten wordt
gebruikt. Simpelweg omdat het de eerste keuze is in de systeemfonts. Dit is voorspelbaar en misschien wel
saai. Over zijn onderzoek zelf zegt hij;
Maybe fonts speak out louder that we think they do.
Hij concludeert dat geschreefde lettertypen academischer overkomen dan schreefloze letters en deze zijn nu
eenmaal beter leesbaar voor langere teksten. Zijn hypothese is dat beoordelaars bij het zien van een
geschreefd font denken; ‘Netjes, ziet er academisch uit’. En bij het zien van een schreefloos font ‘Ik word
afgeleid door de stijl en focus daarom niet op de inhoud’. Hij geeft het advies om goed na te denken over het
publiek waar je voor schrijft als je een document opmaakt, of het nu voor een universiteit is of voor een
commerciële website.
‘You never know just how loudly a font speaks.’
En met deze uitspraak wakkert hij een discussie aan die veel studenten aan het denken hebben gezet over de
keuze van hun essay font. Aan de vele reacties op zijn artikel is te zien dat de meerderheid niet bewust
nadenkt over de fontkeuze maar na het lezen van dit artikel weldegelijk bewuster nadenkt en kiest.
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Een ander onderzoek genaamd ‘De psychologie van het lettertype’ werd gedaan in opdracht van
printerfabrikant Lexmark en is uitgevoerd door psycholoog Dr. Aric Sigman. De uitslag van het onderzoek
begint als volgt:
Bent u ouderwets, een snelle yup of een aandachttrekker, uit onderzoek blijkt wat uw keuze van het
lettertype dat u gebruikt over u zegt. Als u er zeker van wilt zijn dat uw boodschap overkomt dient u
bewust te kiezen voor een lettertype. Het gekozen lettertype voor brieven is van vitaal belang voor het
overbrengen van de boodschap. Het geprinte woord is een krachtig instrument. Het kan net zoveel over uw
persoonlijkheid vertellen als de kleding die u draagt, het kan u macht en status verschaffen en uw grote
liefde vlinders in de buik bezorgen. 15
Dr. Sigman verteld dat elk lettertype zijn eigen indruk achterlaat. Zo is de Courier degelijk en saai en favoriet
bij bibliothecarissen en bedrijven die zich bezighouden met gegevensinvoer. Een snelle yup kiest voor zachte
welgevormde lettertypen als Georgia of Shelly. Gebruikers van schreefloze fonts zoals Arial of Universal
willen geen signalen afgeven en hechten waarde aan veiligheid en anonimiteit. Comic Sans wordt gebruikt
door openlijke aandachttrekkers en solliciteren kan in Times New Roman of Verdana. Gebruik de Courier
New als u een ontslag brief wilt schrijven en niet wilt laten merken dat u gekwetst bent.
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‘Een verkeerde lettertypekeuze kan ertoe leiden dat anderen een verkeerde indruk van u krijgen en dit kan
een nadelige invloed hebben op beslissingen die voor uw toekomst van belang zijn." Hans Horn, directeur
van Lexmark Nederland, zegt: "Bij Lexmark is er sprake van een duidelijke focus op het afdrukproces en
het daarmee samenhangende printresultaat. Daarbij ervaren wij dat de manier waarop de boodschap is
vormgegeven vrijwel even belangrijk is, als de inhoud van het document. De keuze van het lettertype is
daarbij een belangrijk element en heeft een grote invloed op de uiteindelijke vormgeving. Uit ons onderzoek
blijkt dat iedereen die een bepaalde boodschap wil overbrengen, evenveel aandacht moet besteden aan de
selectie van het lettertype als aan zijn woordkeuze." 16

Uit al deze onderzoeken blijkt wel dat een lettertype voor of tegen je kan werken, dus de keuze van het
lettertype is heel belangrijk. Het kan je boodschap maken of breken, aantrekkelijker maken, leesbaarder,
overtuigender etc. Maar je kan ook het tegenovergestelde effect bereiken. Maak je een slechte keuze dan kan
de lezer je boodschap overslaan, het ongeloofwaardig vinden of een verkeerd beeld over jou als persoon
krijgen terwijl je dit helemaal niet bedoeld had.
De meerderheid van de mensen houdt zich niet bewust bezig met typografie maar onbewust bepaald het wel
het gevoel dat je de lezer geeft. Het doel van een goed lettertype kiezen is de leesbaarheid en context van de
boodschap verduidelijken. Typografie is er in eerste instantie om een pagina visueel te organiseren en
structureren, daarnaast zijn er nog andere opties zoals het aandacht trekken of typografisch ontwerpen.
Lettertypes roepen associaties en betekenissen op, verwijzen naar gebeurtenissen of plaatsen en roepen ze
algemenen gevoelens op. Het is goed om rekening te houden met deze zaken zodat je een gepast font kiest bij
je inhoud. Je zou typografie kunnen zien als een middel, geen doel op zich. Bij verkeerd gebruik kan het
eindresultaat tegenvallen.
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Goede typografie is onzichtbaar
Overal om ons heen is typografie te zien maar het grootste deel van de tijd zijn we daar niet bewust mee
bezig. Elke dag razen we langs verkeersborden, straatnaamborden, bewegwijzeringen in gebouwen en
scholen, menukaarten tijdens de lunch en lezen we de reclamefolders in de bus. De Duitse ontwerper Erik
Spiekermann zegt in het artikel ‘Een goede letter is onzichtbaar’ van Jan Pieter Ekker;
Het is net als lucht of water. Het is er gewoon. Je merkt het pas op als het vervuild is. Alleen als de
typografie niet deugt, valt het op en wordt er over gesproken. Vaak ligt het niet alleen aan de letter, maar
aan de ontwerper die hem verkeerd gebruikt. Te klein of te groot, te weinig wit eromheen of juist te veel. Ik
heb dat niet in de hand. Ik maak slechts het meel; iemand anders bakt er vervolgens een brood mee.’ 17
De uitspraak van Erik Spiekermann heeft mij aan het denken gezet. De afgelopen tijd heb ik geprobeerd
bewuster te kijken naar de typografie op mij heen. Hierbij is mijn inderdaad opgevallen dat de helft van de
typografie dit ik tegenkom onbewust aan mij voorbij gaat. Niet omdat ik het niet gezien heb, maar simpelweg
omdat het werkte. Tijdens mijn scriptieperiode ben ik bijvoorbeeld op drie verschillende luchthavens
geweest en heb extra goed gelet op de bewegwijzering. In alle drukte en spanning van het reizen zie je in een
oogopslag waar je moet zijn en tijdens het lopen volg je de route bijna automatisch zonder echt bewust te
kijken en te lezen. Goede typografie is dus echt onzichtbaar!
Gebruik je typografie verkeerd en uit haar context dan schiet je het doel voorbij en wekt het irritatie op bij de
gebruikers. Niks is zo vervelend om te verdwalen op een grote luchthaven of op de snelweg omdat de
bewegwijzering zo onduidelijk is. Deze irritatie geldt niet alleen voor bewegwijzering maar ook voor
leesteksten en belettering van bijvoorbeeld logo’s of posters.
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Als de keuze van het lettertype zoveel invloed heeft op wat we willen vertellen hoe zit het dan met de
betrouwbaarheid en het serieus nemen van teksten? Uitgegaan van deze theorie heeft de keuze van
lettertypes weldegelijk invloed op de boodschap en daarmee op de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid
van ervan. Het kiezen van een font moet een heel bewust proces zijn wil de boodschap zijn doel niet missen.
Ontwerpers en typografen hebben hiervoor gestudeerd en gespecialiseerd, maar zoals ik al eerder vertelde
heeft de komst van de computer deze ambacht doen verbreden van specialisme tot open source. De
thuistypografen beschikken over vrijwel dezelfde middelen als de gestudeerde typografen maar maken vaak
heel onbewust een keuze als het om lettertypen gaat. Hierdoor missen teksten vaak hun doel wat irritatie
opwekt bij met name ontwerpers en natuurlijk de gebruikers ervan. Je idee kan nog zo sterk zijn, een
lettertype kan het ontwerp maken of breken en veel mensen zijn zich hier niet van bewust.
Als typografie goed op zijn plaats is, is het dus onzichtbaar. Het staat compleet in dienst van de inhoud en
leidt niet af van de boodschap. Doet het lettertype het wel, dan is het niet goed gekozen voor zijn context.

Imago & Typografie
Goede typografie kan heel veel doen voor een bedrijf. Het kan bepaalde gevoelens of betekenissen oproepen
en hier moet je voor oppassen. Maar je kunt het ook positief gebruiken. Het kan meewerken aan de identiteit
die je als bedrijf hebt, het voegt iets toe aan je imago. Een font wat professioneel oogt doet jouw
eenmansbedrijfje overkomen als een multinational waarmee je weer een bepaalde groep klanten naar je toe
trekt. Dit heeft een positief effect maar het kan ook verkeerd uitpakken.
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Zo kan een grote multinational door het kiezen van een verkeerd lettertype overkomen als de
buurtsupermarkt twee straten verderop. Hiermee verlies je dus weer klanten ook al zijn de maker en de
eigenaar zich hier misschien helemaal niet van bewust.
Niets is vervelender als een bedrijf (onbewust) een totaal verkeerd lettertype heeft gekozen waardoor het
klanten misloopt en misschien wel vermeden wordt, terwijl met hun producten of diensten niks mis is. In het
digitale tijdperk waarin boodschappen elkaar vluchtig passeren is het belangrijk je te onderscheiden. Een
verkeerde keuze kan potentiële klanten doen afhaken zonder dat ze ook maar gekeken hebben naar wat er te
halen valt. De consument is kritisch en snel, en daar moeten bedrijven op inspelen.
Het oplossen van dit imago probleem is vrij simpel. Besteet het ontwerpen van bijvoorbeeld een logo niet uit
aan de buurman die zo nu en dan bijklust als ‘ontwerper’. Dit is misschien goedkoop en een vriendendienst
maar als je het ontwerpen uitbesteed aan iemand die hiervoor geleerd heeft en er gevoel voor heeft verdien je
die kosten binnen no-time terug.
Om weer terug te komen op de vraag, leiden lettertypes een geheim leven en heeft dit invloed op
(bedrijfs)imago? Ja, lettertypes leiden weldegelijk een geheim leven en zijn van invloed op imago.
Al is dit geheime leven voor ontwerpers en typografen makkelijk(er) te ontrafelen dan voor een
thuistypograaf die puur de vorm ziet, en niet nadenkt over wat het met de tekst doet.
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Zonde, want heel veel teksten worden verkeerd geïnterpreteerd, bedrijven lopen klanten mis, worden niet
begrepen of zelfs gehaat, puur door de keuze van hun typografie. Dit is een belangrijk gegeven, niet alleen
voor de bedrijven zelf, maar ook voor ontwerpers. Mensen geven zich te pas en te onpas uit voor ontwerper
en maken logo’s en huisstijlen zonder bewuste keuzes te maken.
Ontwerpen is meer dan alleen ‘mooie dingen maken’. Achter elke kleur en elk lettertype zit een keuze die
positief meehelpt aan de interpretatie van de desbetreffende (visueel aantrekkelijke) tekst.
Na deze korte conclusie kom ik terug op het lettertype Comic Sans. Deze onschuldig letterfamilie heeft al
heel wat kritiek te voorduren gehad. Maar kunnen we Comic Sans hier zelf voor aanwijzen of is het iets
anders? Is het lettertype zelf zo slecht ontworpen dat het bij voorbaat nergens gepast is of is het het
ongepaste gebruik door de thuistypografen die onze woede doet opborrelen bij het zien van deze letters? In
het volgende hoofdstuk zoek ik verder uit waar de Comic Sans haat vandaan komt. Wat is de oorzaak en
waarom heeft met name dit font er mee te kampen en bijvoorbeeld Helvetica niet?

30

Wat is Comic Sans MS?
De komst van de computer
De Microsoft Mission Statement rond 1980:
“A Computer on Every Desk, In every Home, Running Microsoft Software” 18

Voor 1995 waren computers duur en meestal alleen gebruikt door bedrijven. Internet werd vaak alleen in de
daluren gebruikt omdat het inbellen veel geld kostte. Niet veel later werden computers beschikbaar voor de
massa en had vrijwel elk gezin een computer in het bezit.
Met de komst van de computer is er een verandering opgetreden binnen de typografie. Met name met de
komst van Windows ’95. Deze versie van Windows stond het toe dat mensen thuis hun teksten konden
verwerken en op konden maken met verschillende lettertypen, kleuren en grootten.
In het standaardpakket van ’95 zaten de volgende lettertypes: 19

Arial , Arial Bold , Arial Italic , Arial Bold Italic
Courier
Courier New, Courier New Bold, Courier New Italic,
Courier New Bold Italic
Modern MS
Sans Serif MS
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Serif MS
Smallfonts
Symbol - Σψµβολ
Times New Roman , Times New Roman Bold
Times New Roman Italic , Times New Roman Bold Italic
Wingdings - 

In het Windows ‘95 plus pakket wat toen der tijd te koop was naast het standaard ’95 pakket zat ook het
lettertype Comic Sans MS wat een welkome verandering was in de lijst met de statische fonts die toen
beschikbaar waren. Met de komst van Windows ’98 zit Comic Sans in het standaardpakket en is het dus voor
iedereen beschikbaar. Dit heeft gezorgd voor vernieuwende typografie, maar ook voor hele slechte.
Heel veel mensen zijn zich niet bewust van de belangrijkheid van lettertypes en dat uit zich in ongepaste
gebruik. Comic Sans is het lettertype wat sinds de komst van de thuistypografen overal te zien is. Deze ‘hippe
handgeschreven letterfamilie’ danst op reclameborden en gevels. Prijkt op auto’s en trouwkaarten en
grafstenen worden ermee opgeleukt. Typografen herkennen dit font uit duizenden en zelfs mensen die niks
met typografie te maken hebben weten hoe het heet en waar het te vinden is.
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Wat is Comic Sans MS?
Comic Sans is een lettertype wat we kunnen classificeren onder ‘scripten’, omdat het vertrekt vanuit een
handschrift. 20 Maar waar komt Comic Sans vandaan en wie heeft het gemaakt? En waarom is het overal te
zien en zijn de meningen er zo over verdeeld?

Dit is Comic Sans MS regular 14 punten

Dit is Comic Sans MS italic 14 punten
Dit is Comic Sans MS bold 14 punten

Dit is Comic Sans MS bold italic 14 punten

Comic Sans MS is in de jaren ‘90 ontworpen door Vincent Connare. 21 Toen hij bij Microsoft werkte zag hij
het ontwerp van Microsoft Bob -een comic software pakket voor kinderen- waar een hond, Rover, in zat. Hij
had een tekstballon waarin Times New Roman gebruikt werd. De ontwerpers van het software pakket
hadden niet nagedacht over een passend lettertype voor Rover. Connare vond dit zo ongepast dat hij besloot
een passend font te maken. Dit werd de Comic Sans.
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De inspiratie voor Comic Sans, voorheen Comic Book, vond hij in Comic books (stripboeken) wat gelijk een
goede naam voor de letterfamilie was. Niet veel later heeft hij de naam Comic Book veranderd naar de naam
Comic Sans MS. Comic voor strip, en Sans voor de schreefloosheid van de letter. MS staat als afkorting voor
Microsoft en laat ik vanaf nu voor het gemak weg. Connare verklaard dat er in die tijd een grote vraag was
naar kinderlettertypen en hij heeft aan die vraag beantwoord met zijn ontwerp. Het lettertype heeft hij met
de hand getekend in Macromedia Fontographer.
Comic Sans is in eerste instantie uitgebracht voor het Microsoft Plus Pakket voor Windows ’95, maar
verschijn niet veel later ook in Internet Explorer 1, de Windows ’95 OEM versie, Microsoft Moviemaker en
Comic Chat. Een projectmanager besloot Comic Sans toe te voegen aan de systeemfonts van een uitbreiding
van Windows ’95. Niet veel later werd Comic Sans samen met Trebuchet, Webdings en Verdana toegevoegd
als standaard systeemfont van Windows. Waarom? Connare zelf verklaard op zijn website;
‘Why? Because it’s sometimes better then Times New Roman, that’s why.’ 22

Niet veel later verscheen het lettertype ook bij Ty Beanie Babies, Apple I-card –die 8 jaar later het lettertype
verving door een eigen kopie van Comic Sans, genaamd Chalkboard- en Disney Corporations.
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Iedereen is typograaf
Aan de toon waarin Connare spreekt op zijn website krijg ik het gevoel dat hij wel trots is op zijn lettertype
en achter zijn werk staat, als het maar gebruikt wordt in de context waarvoor het ontworpen is. Het feit dat
Comic Sans nu in het standaardpakket van Microsoft zit is nooit zijn bedoeling geweest en daarvoor legt hij
een soort van verantwoording af op zijn website. Connare geeft presentaties over Comic Sans en doet dit met
veel humor. Of hij daadwerkelijk blij is met de reputatie van zijn font is de vraag. Negatieve aandacht is ook
aandacht maar wordt hij wel erkend als de typograaf en fotograaf die hij vandaag de dag is? Voor velen is hij
de man achter Comic Sans, en kijken niet verder dan zijn Comic ontwerp.
De komst van het computer tijdperk heeft ertoe geleid dat iedereen denkt een typograaf te kunnen zijn. Maar
is dit wel zo’n goede ontwikkeling?
‘Als typografische details niet meer belangrijk zijn, is er dan nog een verschil tussen een grafisch ontwerper
en een secretaresse, die waarschijnlijk tien keer zo weinig verdient voor dezelfde, slecht uitgevoerde klus?’
23

Als ‘gewone’ mensen zich bezighouden met typografie, mag je dat dan typografie noemen of mogen alleen
echte typografen dat? Waarschijnlijk denkt de thuistypograaf niet zo na over de details en de belangrijkheid
van een goed opgemaakt document. Wat is nu nog de rol van de typograaf?
Dit wekt irritatie en zelfs haat op die veel ontwerpers met mij delen. Deze haat is specifiek gericht op Comic
Sans. Hoe kan een vrolijk en onschuldig ogend lettertype de ontwerpwereld zo doen schokken en irriteren
dat haatgroeperingen en anti Comic Sans websites aan de orde van de dag zijn? Maken we ons nu druk om
niks of is er echt iets aan de hand?
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Gepast of ongepast?
Gepastheid van een font
Of een lettertype gepast is, is totaal afhankelijk van de context waarin de tekst geplaatst is.
Een menukaart van een snackbar verdient uiteindelijk een andere omgang dan een logo van een
multinational. Om een goede keuze te kunnen maken uit duizenden beschikbare fonts is wat kennis wel
vereist. Ik wil daarmee niet zeggen dat iedereen een studie typografie of ontwerpen zou moeten volgen maar
basis informatie is overal op het internet en in boeken te vinden. Er bestaan een aantal standaarden waar je
jezelf aan kunt houden als het om typografische keuzes gaat. Deze regels zijn terug te vinden in hoofdstuk 1
onder het kopje ‘8 typografische richtlijnen’. Als je op al deze vlakken een klein onderzoek doet, ben je in
staat een betere keuze te maken.

Comic Haat
Veel mensen zouden uit ontwerpoverwegingen nooit Comic Sans gebruiken. Het lettertype wordt door met
name ontwerpers heel erg gehaat. Waar komt die haat vandaan? Is het het overgebruik van de afgelopen
jaren? Het misplaatste gebruik door thuistypografen of is het font zelf gewoon zo slecht ontworpen dat het
niet bruikbaar is voor welke toepassing dan ook?
Ik vroeg het ontwerper Dave, die samen met zijn vrouw Holly de oprichters en beheerders zijn van de Ban
Comic Sans Campaign op www.bancomicsans.com.
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Over de ontwerper van Comic Sans, Vincent Connare, zegt hij;
Vinnie stands behind his work, and defends it as being very good at filling the purpose for which it was
created. At the time he was working for Microsoft and his job was to design a font which would be popular
with novice computer users, people who know absolutely nothing about typography. In that regard the
font has been hugely successful. Vinnie has expressed irritation when he sees the widespread inappropriate
uses, and he sympathizes with our cause.
Ik vroeg hem ook wat hij vind van de ‘verloedering van de typografie’. En wat het tijdperk van de
thuistypografen doet voor ons typografisch erfgoed;
It's as you said, anyone can do it these days. But unfortunately not everyone is doing it well. Everything
comes with a good side and a bad side. I suppose the good side to the 'hometypographers' phenomenon is
that you don't have to spend years and years learning the craft in order to be creative. People who care
enough to learn and want to do good work can get some books and train themselves at home. I see the role
of the ban comic sans campaign as a gateway for average non-designers to consider the idea that there is
good and bad when it comes to typography.
Op de vraag of het ongepast Comic Sans gebruik ooit teruggedrongen kan worden antwoord Dave;
The ban comic sans campaign isn't really about banning the typeface in a literal way. It's more of a
provocative statement designed to inspire curiosity and draw people in. People are always attracted to
controversy and the idea of something being so terrible that it should be banned.
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Unfortunately I don't think we'll ever stop inappropriate Comic Sans usage. I do think that if we take the
time to do what we can to educate the 'hometypographers' around the world, we might see just a little
decline. But we can still hope.

Comic Campaign
Om een beter beeld te krijgen van de Comic Sans haat ben ik op zoek gegaan naar de voor en tegenstanders.
Door middel van een enquête heb ik veel inzicht gekregen in het hoe en waarom van de Comic Sans haat. De
uitslag;
Van de 40 ondervraagden zijn er 19 man en 21 vrouw.
Drie mensen zijn jonger dan 20 jaar, dertig zijn er tussen de 20 en 25 jaar en zeven zijn er 25+.
Ontwerp gerelateerde beroepen: 15 personen
Dienstverlenende sector: 6 personen
Communicatie/Economische sector: 4 personen
Bouwkundig: 5 personen
Retail/Overige sector: 10 personen
Van de ondervraagden vind 30% Comic Sans bij Apple/Mac passen, 58% vindt het een Windows. 75% van de
ondervraagden vind Comic Sans qua leeftijdscategorie een kind, 13% een volwassene waarvan de helft
aangeeft dat het dan wel om een volwassene met een geestelijke of andere vorm van verstandelijke beperking
moet gaan. De overige 12 procent van de ondervraagden had geen mening over deze vragen.
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29 mensen gebruikten Comic Sans toen ze zelf nog jong waren, 10 daarvan gebruiken het nu nog steeds. 10
van de ondervraagde ontwerpers gebruikten het font vroeger toen ze jong waren, maar slechts 2 van hen
geven aan het font nu nog weleens te gebruiken, maar alleen voor gepaste doeleinden en als er geen andere
beter optie is.
34 van de ondervraagden vindt Comic Sans onprofessioneel, dit komt met name door de schuine lijnen en de
‘dansende’ letters. Het is kinds en roept vrolijkheid op en is niet serieus.
Ik vind comic sans onprofessioneel, want iedereen heeft op de computer en gebruikt het te pas en te onpas,
ook in ‘slager-op-de-hoek-achtig’ drukwerk.
Yvonne Alkemade, 44, zelfstandig DTP-ster
Zes mensen vinden het wel professioneel ogen.
Ik vind Comic Sans professioneel anders zou het niet in Microsoft Office zitten
Pieter van Veelen, 22, politieagent in opleiding.
De sollicitatievraag:
Stel je bent baas van een groot goedlopend bedrijf en je hebt 2 sollicitanten die beiden zeer
geschikt zijn voor de baan. Johns brief is opgemaakt met Arial, die van Anita met Comic
Sans. Wat doe je?
De meerderheid koos voor het antwoord ‘niks, kiezen op lettertype is kansloos’. 18 personen lieten zich niet
beïnvloeden door de keuze van het lettertype in de sollicitatiebrief. 8 mensen kiezen zonder twijfel John
omdat Comic Sans gewoonweg niet kan, en maar 2 mensen zouden voor Anita kiezen.
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Waarvan er 1 persoon zei dat ze haar gelijk aan zou nemen als ze het deed om een statement te maken. De
overige ondervraagden kwamen met een eigen oplossing.
Het ligt eraan wat voor bedrijf je hebt. Je kan bij een designstudio een enorm statement maken door Comic
Sans te gebruiken. Bij een normale degelijke baan zou ik het niet aanraden. Plat gezegd kan je stellen dat
een cv een professionele opmaak moet hebben, en daarin past Comic Sans niet. Dus zou ik voor John
gekozen hebben.
Mark Loonen, 23, Cameraman & CMD Student
Met de uitkomst van de vraag ‘Comic Sans; Haat of Liefde?’ is duidelijk hoe de meningen verdeeld zijn. 52 %
zegt een hekel te hebben aan het lettertype, 48% houdt ervan. Alle ondervraagde ontwerpers en kunstenaars
zeggen een hekel te hebben aan het font, en met hen ondervraagden uit andere sectors.
Er is dus weldegelijk een verband tussen ontwerp gerelateerde beroepen en de Comic Sans haat. Over het
algemeen genomen maken niet ontwerpers zich niet of veel minder druk over het gebruik van verschillende
lettertypen en hebben geen probleem met Comic Sans.
Wel merkten veel ondervraagden op dat als ze er een keer op geattendeerd zijn ze er wel beter naar kijken en
er rekenen mee houden als ze een tekst vormgeven. Na afloop van de enquête gaf bijna de helft van de
ondervraagden aan in het vervolg bewuster om te gaan met hun lettertype keuze en waren verbaasd dat er
mensen zijn zoals ik die zich druk kunnen maken over typografisch gerelateerde vraagstukken.
Om een idee te geven van het Comic Sans gebruik vandaag de dag heb ik een beeldboek met verschillende
uitingen toegevoegd aan dit onderzoek. De eerste pagina’s bevatten gepaste uitingen van dit lettertype, de
pagina’s daarna twijfelachtig of ongepast gebruik.
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The good, the bad or the ugly?
De vier redenen voor Comic Sans haat
Dit onderzoek heeft mij veel inzicht geven in typografie en belettering op zich maar ook over Comic Sans zelf.
Ik kan nu ook de vraag beantwoorden waar ik en veel ontwerpers en typografen met mij al heel lang mee
lopen;
Waarom wordt Comic Sans zo gehaat?
Comic Sans wordt zo gehaat omdat het lettertype sinds haar komt in de jaren ’90 een welkome afwisseling
was tussen de standaardfonts en daarom altijd en overal gebruikt werd. Er zijn vier redenen waarom Comic
Sans gehaat wordt.24

1. Het is in de eerste plaats geen serieuze typografie en zo is het ook nooit bedoeld.
Comic Sans werd ontworpen voor een toepassing in Windows ’95. Het is snel en specifiek ontworpen voor
een bepaald doel en is geen serieuze typografie voor andere toepassingen dan waar het voor ontworpen is.
Vincent Connare, de maker van Comic Sans, geeft zelf uitvoerig aan dat het geen serieuze typografie is en dat
hij het nooit zo bedoeld heeft.
Het is ook niet zijn keuze geweest om het überhaupt beschikbaar te maken voor het standaardpakket.
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2. Het is overgebruikt
Het overgebruik. Misschien wel de grootste reden van de Comic Sans haat. In de eerste plaats is het verkeerd
om een lettertype uit zijn context te halen en het te gebruiken voor andere toepassingen, vooral als het te veel
en te vaak is en in eerste instantie al niet ontworpen is om serieus te gebruiken.
Yvonne Alkemade omschreef in haar enquete heel mooi hoe zij het ziet;
‘Haute cuisine is bijzonder lekker, maar een patatje op zijn tijd ook.’
Typografie hoeft niet altijd hoogstaand te zijn. Comic Sans op zijn tijd kan dus ook best maar het lettertje
moet wel zijn plaats kennen. Een typisch geval van op de goede tijd op de goede plaats zijn, maar deze regel
geldt inmiddels niet echt meer voor Comic Sans. Het is de valkuil van zijn eigen succes geworden.
3. Het is slecht gebruikt
4. Het is incorrect gebruikt
Naast het vervelende overgebruik is de gedeelde nummer 3 op de irritatielijst wel het slechte gebruik, wat
vaak samen gaat met het incorrect gebruik. Comic Sans is alleen geschikt voor strip relevante uitingen maar
wordt voor heel veel incorrecte doeleinden gebruikt. De meest incorrecte uitingen die ik tijdens mijn
onderzoek ben tegengekomen zijn rouwadvertenties en gegraveerde grafstenen. Ik kan me niet bedenken wat
er nu leuk, gezellig en stripachtig is aan het overlijden van een dierbare, en die vervolgens ook nog een
vrolijke grafsteen mee te geven. Tenzij de desbetreffende persoon een clown was is dit de meest ongepaste
uiting die ik ooit heb gezien. Deze uitingen zijn ook te zien in het beeldboek.
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De Comic Sans haat bestaat met name onder ontwerpers maar steeds meer thuistypografen lijken zich
bewust te worden van de schade die slechte, overgebruikte, of incorrect gebruikte typografie kan aanrichten.
Het feit dat voornamelijk vormgevers met deze haat rondlopen heeft te maken met het feit dat ze er constant
met bezig zijn en leren te kijken naar vorm, kleur, stijl en typografie. Veel niet-ontwerpers geven aan dat
deze oplettende ontwerpers ‘een hobby moeten gaan zoeken en zich niet zo druk moeten maken, het is
tenslotte maar een font’. Ik begrijp deze reactie wel maar ontwerper ben je toch wel in hart en nieren.
Het is net zoiets als fashion designer een tuinbroek aantrekken of het haar van een kapster groen verven.
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Conclusie
Thuistypografen
Om uit te kunnen zoeken waar de oorsprong van de Comic Sans haat ligt heb ik onderzocht waar de
thuistypografen vandaan komen en wat de voor en nadelen van hun bestaan zijn.
Het voordeel van het grote aantal thuistypografen is dat ontwerpwerk en dus ook typografie niet perse moet
worden uitbesteed aan mensen met vakkennis. Dit bespaart geld en vaak tijd. Vaak kunnen bedrijven of
particulieren niet goed beoordelen of de ‘buurman van’ een goede ontwerper is of maar wat aanrommelt en
zichzelf ontwerper noemt. Deze onwetendheid van bedrijven is een grote valkuil omdat ze vaak niet bewust
zijn van wat ze met hun ontwerp uitdragen.
Het nadeel van de thuistypografen is dat er voor professionele ontwerpers en typografen minder werk is
terwijl zij juist heel vakbekwaam zijn. Juist deze mensen weten wat ze moeten doen als het om typografische
beslissingen gaat. Een ander groot nadeel is de visuele vervuiling. Juist omdat bedrijven hun ontwerpwerk
uitbesteden aan de thuistypograaf of ontwerper laat de kwaliteit hiervan vaak te wensen over en dragen ze
boodschappen uit die vaak helemaal niet bij hun kernwaarden passen. En vaak zijn ze zich hier simpelweg
niet van bewust. Lettertypen worden gekozen zonder na te denken over de inhoud van de tekst, terwijl de
vormgeving hiervan misschien wel net zo belangrijk is als de inhoud van de tekst.
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Het geheime leven van fonts
Na onderzoek blijkt dat de keuze van het lettertype weldegelijk de boodschap beïnvloedt. Dit geldt niet alleen
voor e-mails naar vrienden en kennissen maar ook voor officiële documenten en logo’s voor multinationals.
Veel specifieke lettertypes staan voor een bepaalde sfeer, passen bij een bepaald tijdsbeeld, staan voor
normen en waarden en zijn dus niet voor alle contexten geschikt. Een verkeerde typografische keuze kan dus
hele nadelige gevolgen hebben voor een bedrijf maar ook voor een particulier. Door een verkeerde keuze kan
de klant of de lezer een verkeerde indruk krijgen over het bedrijf of de persoon zelf, en kan de inhoud van de
boodschap verkeerd interpreteren. Voor bedrijven kan dit negatieve gevolgen hebben voor het
klantenbestand en daarmee de omzet. Maar al deze gevolgen gelden ook voor mensen die bijvoorbeeld
solliciteren, een uitnodiging maken of een folder ontwerpen.

Communicatie verkoopt
Typografie is een vorm van communicatie. Als die vorm niet goed is loopt de communicatie ook spaak. Om
ruis te voorkomen is het handig om je aan bepaalde typografische regels te houden. Aan de hand van mijn
onderzoek heb ik acht typografische regels opgesteld waar de thuistypograaf zich aan kan houden als hij of
zij aan de slag gaat. Aan de hand van deze regels heb je een goede basis waarmee je aan de slag kunt. Meten
is in dit geval grotendeels weten. Voor de overige opties kun je vertrouwen op je gevoel voor stijl en je
houden aan ongeschreven regels. Typografie is ook een kwestie van smaak. Hou daarom altijd in de gaten
voor wie of wat je werkt. Vraag ook feedback op je werk. Mensen die er totaal buiten staan kijken vaak
objectief naar een ontwerp en kunnen je inzicht geven in zaken die je zelf op ten duur niet meer ziet.
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Comic Sans, de onschuldige peuter
Comic Sans, het door Vincent Connare ontworpen lettertype. Met de komst van Windows ’95 ontstond er een
ware Comic Sans hype waarbij de dansende letter het straatbeeld vulde.
De online anti Comic Sans Campagne geeft aan de Comic Sans hype een ‘verloedering van de samenleving’ te
vinden. Ik vind dit een overdreven uitdrukking maar bedrijp de haatgevoelens van deze mensen heel goed.
Als ontwerper leer je om goede keuzes te maken, te kijken naar het medium wat je gebruikt, de doelgroep en
zo veel dingen meer. Waarna bedrijven en particulieren hun ontwerpwerk uitbesteden aan thuistypografen
die vaak geen idee hebben van de invloed die typografie op een ontwerp kan hebben.
Ik sluit me daarom liever aan bij de term ‘visuele vervuiling’.
Tijdens mijn interview met Dave van de Ban Comic Sans Campaign geeft hij aan dat het nooit zal lukken om
Comic Sans uit te straatbeeld te doen verdwijnen. Dit is ook niet zijn voornaamste doel. Hij wil graag dat
ongepast Comic Sans gebruik uit het straatbeeld verdwijnt en daar sluit ik me volledig bij aan. Het is zonde
dat een groot bedrijf een logo heeft in Comic Sans en zich niet bewust is van wat hij gebruikt. Zo zal een
passerende ontwerper met kippenvel op de armen het bedrijf mijden. Als dit bedrijf onderzoek had gedaan of
het ontwerp werk had uitbesteed aan een ontwerper hadden ze wellicht meer klanten gehad en een andere
boodschap uitgestraald. eigenaar van een verkeerde uiting erop attent maken zodat ze zich in ieder geval
bewust zijn van het feit dat er mensen zijn zoals ik die zich daar aan irriteren. Vervolgens kunnen ze alsnog
kiezen of ze er wat mee doen of niet.
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Een oplossing voor dit probleem is vrij simpel als het aan mij ligt. Omdat typografie zo nauw is verbonden
met taal en communicatie lijkt het mij een heel goed idee om het vak typografie te integreren in de Taal,
Literatuur en Nederlands lessen op basisscholen en middelbare scholen. Al maken leraren scholieren er
maar van bewust dat typografie voor een heel groot deel bijdraagt aan de inhoud en perceptie van de tekst,
dan kan er voorkomen worden dat het straatbeeld in de toekomst vervuild wordt en blijft. Naar mijn mening
kan er niet vroeg genoeg begonnen worden met het ontwikkelen van oog voor detail en de verbinding tussen
vorm en inhoud. Dit zorgt voor een behoud van ons typografisch erfgoed. De jongeren van nu zijn tenslotte
de toekomst.
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Nawoord
Tijdens mijn onderzoek heb ik veel geleerd over typografie en ben me nog bewuster geworden van het feit
dat typografie meer zegt dat je denkt. Ik heb ook meer respect gekregen voor Comic Sans. Mijn haat is iets
gedoofd omdat de letterfamilie zelf er eigenlijk niks aan kan doen, maar de vier haat regels benoemen wel
precies datgene waar ik als ontwerper ook bijna dagelijks tegenaan loop.
Zelf zou ik Comic Sans nooit gebruiken, tenzij ik een statement wil maken of ooit een opdracht krijg
waarvoor niks ander gepaster is dan Comic Sans zelf.
Is Comic Sans nu the good, the bad or the ugly? Ik vind geen van allen. Het is niet per definitie een goed
ontworpen lettertype, maar ook helemaal niet slecht en in essentie niet lelijk. En tot dat elke thuistypograaf
zich bewust is van het feit dat typografie meer zegt dan we denken blijft Comic Sans een gevaarlijk
lettertype, verkleed als onschuldige peuter.

`
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Begrippenlijst
Algemene typografie = De rangschikking van tekst op een pagina.
Belettering = De rangschikking van opvallende en korte maar krachtige woord(en) en/of tekst.
Bovenkast = Hoofdletters
Corps = Lettergrootte
Fotozetsel = Druktechniek die gebruik maakt van lichtflitsen en lichtgevoelige film
Interlinie = De ruimte tussen twee regels
Letterkast = De kast waarin loden letters worden opgeborgen
Linotype = Automatische zetmachine die meerdere letters tot zinnen kan gieten
Monotype = Automatische zetmachine die losse loden letters kan gieten
Offsetdruk = Druktechniek die gebruik maakt van drukplaten gespannen op cilinders
Onderkast = klein letters
Open source software = Software die voor iedereen beschikbaar is
Pixels = Beeldpunten waaruit een beeldscherm is opgebouwd
Schreefletters = letters met schreven, schouders en voetjes
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Schreefloze letters = letters zonder schreven, schouders en voetjes
Spatiering = De ruimte tussen twee letters
Typograaf = Degene die zich bezighoudt met typografie
Typografie = De rangschikking van tekst op een pagina die in dienst moet staan van de inhoud, functioneel
moet zijn en niet mag afleiden van de boodschap.
Vlakdruk = Druktechniek die gebruik maakt van drukplaten met water en vet afstotend materiaal
Witruimte = De ruimte tussen de regels en om tekstblokken heen
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Beeldboek
Een kleine selectie van mijn verzameling ’10 weken Comic Sans’.
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