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Het ontstaan van de schreefloze Neue Haas Grotesk.

Het lettertype is alom 

aanwezig en een van de 

meest gebruikte van de 

twintigste eeuw: voor logo’s 

van bedrijven zoals onder 

meer American Airlines, BMW, 

Fendi, Nestlé, Intel, Mitsubishi 

en BASF, voor bewegwijzering 

en informatieborden in 

bijvoorbeeld de New Yorkse 

metro, voor kranten, zelfs voor 

postzegels.

“Als iets zo goed is ontworpen als Helvetica, gaat het nog wel een       

 paar honderd jaar mee, net als prachtige architectuur.”‘

Helvetica wordt vijftig jaar en dat zal geen enkele ontwerpen voorbij gegaan zijn.

De vormen van de 
letters vallen niet op 
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat 
Helvetica ter aarde kwam. In 1957 
ontworpen door Max Miedinger en 
Eduard Hoffmann voor de Haas 
Type Foundry in Zwitserland. 
Wellicht één van de meest bekende 

lettertypes.

 

De naam Helvetica stamt af van 

Helvetia de Romeinse naam voor 

Zwitserland. Het is een schreefloos 

(sans-serif) lettertype. Sans Serif 

of schreefloos is de naam voor een 

lettertype zonder schreefjes of dunne 

dwarsstreepjes aan het uiteinde van 

de verticale en horizontale balken. 

Tegenwoordig krijgen schreefloze 

letters al snel de naam van ’moderne 

letters’ hetgeen niet echt juist is, want 

ook de Grieken gebruikten al heel lang 

geleden schreefloze letters.

In 1956 vraagt Eduard Hoffmann 

van de Zwitserse Haas’schen 

Dit jaar bestaat de Helvetica een halve eeuw en 

dat wordt gevierd met een tentoonstelling in New York, 

met een grote documentaire van Gary Hustwit die over de 

gehele wereld in de bioscopen zal worden vertoond,

 met essays en discussieavonden.

Wat drijft de maker van de documentaire film, 

hoe komt het dat er een hegemonie ontstaan is 

en wie zijn de voor- en tegenstanders . 

Wij praatten alvast met vriend en vijand over de Helvetica gekte. 

50

helvetica:

Grafisch Ontwerper  Danny van Den DunGen
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Eerbetoon aan een lettertype 50
antwoorden op mijn vragen te vinden.’ 

Voor de film werden opnamen gemaakt 

in de Verenigde Staten, Engeland, 

Nederland, Duitsland, Zwisterland, 

Frankrijk en België.  13 maart was de 

premiere van de documentaire film 

Helvetica in Texas. Het bekijkt de 

verbreiding van één lettersoort als deel 

van een groter gesprek over de manier 

waarop typografie ons leven beïn-

vloedt. De geïnterviewden in Helvetica 

omvatten een aantal van de meest 

befaamde namen in de wereld van het 

ontwerp waaronder Wim Crouwel. 

Aan het woord komt een 2007 wordt 

uitgebracht.  

Voor zijn film Helvetica, die momenteel 

op filmfestivals over de hele wereld 

draait en in de herfst op dvd uitkomt, 

interviewde Hustwit internationaal 

gerenommeerde ontwerpers over hun 

werk en over Helvetica. 

In de film komen onder andere 

aan het woord: Erik Spiekermann, 

Matthew Carter, Massimo Vignelli, 

Wim Crouwel, Hermann Zapf, Neville 

niet gebruiken heb ik altijd gedacht 

bij het kiezen van de typografie voor 

een ontwerp. Tot ik wat fragmenten 

zag van de documentaire ’Helvetica‘ 

die is gemaakt ter gelegenheid van het 

50-jarig jubileum van dit lettertype. 

Ik koos zelf liever de Frutiger of de 

Univers. Dat zijn tenminste letters 

met klasse. De Helvetica had in het 

pre-beeldscherm tijdperk wel één 

groot voordeel: als je gebruik maakte 

van de wrijfletters van Mecanorma of 

Filmer Gary Hustwit portretteerde 

vele ontwerpers met hun verhaal 

over de Helvetica en de rol van 

typografie in onze maatschappij. Zo 

vertelt Wim Crouwel over de keuze 

die hij maakte voor de typografie 

van een serie postzegels.

Vooral dankzij grafisch vormgever 

Wim Crouwel kreeg de Helvetica in 

de jaren 60 bekendheid in Nederland. 

Hij gebruikte de letter onder andere 

op diverse postzegels, voor de huisstijl 

van Randstad Uitzendbureau en voor 

deaffiches en het logo van het Stedelijk 

Museum. Volgens Crouwel is de letter 

neutraal, heeft hij geen eigen uitdruk-

king. Daardoor komt de boodschap 

van het ontwerp helder over.

Helvetica een lettertype zonder ballen, 

Helvetica met/zonder ballen

‘Helvetica is een frisse, heldere 

en scherp leesbare letter met 

prettige zachte ronde vormen. 

wim CrouweL:

helvetica:

Brody, Stefan Sagmeister, Michael 

Bierut, David Carson, Paula Scher, 

Jonathan Hoefler, Tobias Frere-Jones, 

Experimental Jetset.

Op de website 

van de film, www.helveticafilm.com, zijn 

stills en ook een trailer te zijn. Ook kun-

nen via de site posters, t-shirts en andere 

gadgets besteld worden.

Helvetica met 
gevolgen

Helvetica...
Letterpress gebeurde het regelmatig 

dat een letter opeens ‘op’ was. Je kon 

dan met de letters die overbleven vrij 

gemakkelijk de ontbrekende letter 

construeren.

Miedinger werd geïnspireerd door het 

lettertype Akzidenz Grotesk. Dankzij 

vooral grafisch vormgever Wim 

Crouwel kreeg dit lettertype bekend-

heid in Nederland (NRC, 14 april 

2007). Volgens Crouwel: “De letter is 

neutraal, heeft geen eigen uitdrukking. 

Daardoor komt de boodschap van het 

ontwerp helder over.” 

De Duitse vormgever en typograaf 

Erik Spiekermann is er geen liefheb-

ber van. Hij verklaart het slechts een 

“soort grondstof voor sommige vorm-

gevers, zoals suiker in je keuken.” 

De Nederlandse typograaf Gerard 

Unger is er nog minder over te 

spreken: “Op klein formaat, in wat 

langere teksten, is de letter slecht 

leesbaar.” Helvetica wordt gebruikt 

op bijvoorbeeld wegwijzers, aanplak-

biljetten en logo’s. Onder andere de 

The film is an exploration of 

urban spaces in major cities 

and the type that inhabits 

them, and discussions with 

renowned designers about 

their work, the creative 

process, and the choices and 

aesthetics behind their use 

of type. 

‘

Provo-beweging (mid jaren 60) maakte 

er gebruik van in hun posters. Het 

lettertype Helvetica is in de loop van 

de jaren ‘70 gedeeltelijk vervangen 

door o.a. het lettertype Univers, maar 

is nog steeds populair bij sommige 

ontwerpers.

Vele grote merken als Orange, 

Lufthansa, Royal Bank of Scotland heb-

ben Helvetica gebruikt in hun huisstijl. 

Zijn expressieloze karakter, heldere 

lijnen en neutrale uiterlijk maken dat 

het een aantrekkelijk lettertype is om 

gebruikt te worden in logo’s en huis-

stijlen van bedrijven. Maar niet 

iedereen is zo te spreken over 

Helvetica. Het zou te neutraal, clean en 

saai zijn. Gelukkig zijn er genoeg alter-

natieven. Helvetica: een aantrekkelijk 

lettertype om te gebruiken in logo’s en 

huisstijlen van bedrijven.

Maar niet iedereen is zo te spreken 

over Helvetica. 

Het zou té neutraal, clean en saai zijn. 

Gelukkig zijn er genoeg alternatieven.

 I hate. 

Grafische Vormgevers blijken er gevoeliger aan te zijn aan de Helvetica hegemonie 

i love.
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Ter ere van de verjaardag van 

Helvetica is er ook een tentoonstel-

ling in het Museum of Modern 

Art in New York. Die is er nog tot 

maart 2008, dus we hebben nog 

even de tijd om langs te gaan.

Helvetica mag als een van de iconen 

van de voorbije eeuw genoemd

worden, zoals dat ook de nylonkous en 

Volkswagen dat zijn. Het is 

immers alom aanwezig. Alleen 

Microsoft moest er niet van weten 

en koos in 1992 voor een andere 

standaardletter voor zijn Windows-

programma.

We zien het elke dag meerdere keren 

op borden en advertenties. Helvetica 

is overal om ons heen, maar pas als je 

er op let zie je dat. Misschien ben je 

Helvetica vandaag al een aantal keren 

tegen gekomen. Op een bewegwijze-

ringsbord, de voorkant van een winkel 

of een reclameposter.

Helvetica is dan ook een van de meest 

gebruikte lettertypes van de twintigste 

eeuw. Bedrijven zoals American 

Airlines, BMW, Fendi, Nestlé, Intel, 

Mitsubishi en BASF gebruiken het 

voor hun logo. Ook de New Yorkse 

metro, kranten en postzegels werken 

met het lettertype.

Het Museum of Modern Art in New 

York kocht ter gelegenheid van de 

tentoonstelling een originele loden 

uitvoering van de Helvetica, dat daar-

Als je binnenkort naar New York gaat, 

moet je zeker naar het Museum of 

Modern Art . Daar is nu de expo over 

Helvetica. Tenminste als je een letter-

nerd bent natuurlijk. 

Anders moet je gewoon van die shops 

met toffe shirtjes opzoeken. 

‘

‘

mee het eerste lettertype in de vaste 

collectie vormt. 

Curator Christian Larsen in de 

International Herald Tribune: 

als 
architectuur    

Helvetica...

Foto’s en verslag door Kim Langie

‘Helvetica brengt de 

boodschap over zonder 

zichzelf op de voorgrond te 

plaatsen. Tijdens het lezen 

is de vorm van de letters 

ondergeschikt aan de 

betekenis van het woord. 

Het is een frisse, heldere en 

scherp leesbare letter, met 

prettige zachte ronde vor-

men. Menig letterontwerper 

heeft moeten toegeven 

dat er niets aan te verbete-

ren valt.’

Dat jongere ontwerpers zich in de loop 

der jaren tegen de hegemonie van de 

Helvetica hebben afgezet, door het 

gebruik van de meest bonte letterty-

pes, ligt voor de hand.

Maar het was nog steeds een 

juiste beslissing dat de directie van 

het Simplisties Verbond de Helvetica 

heeft goedgekeurd. Het lettertype past 

uitstekend bij de strengheid van de 

mattenklopper.

‘Helvetica’ is een 
unieke documentaire 
die geheel gewijd 
is aan het bekende 
Zwitserse lettertype en 
de invloed van dit let-
tertype door de jaren 
heen.

Bestaat typofilie? De liefde voor de 

letter, de spiegel van een blad? Het 

woord zal wel niet bestaan maar 

het gevoel is bekend.

De opmars van de schreefloze letter 

laat zich mooi zien in de Helvetica. 

Deze letter werd in 1957 ontworpen 

door de Zwitser Max Miedinger. Hij 

ontwierp deze letter voor de firma 

Mergenthaler Linotype Company die 

drukmachines leverde. De toenma-

lige concurrent van deze firma, the 

Monotype Corporation, ontwierp een 

tweelingbroertje , de door Microsoft 

beroemd geworden Arial.

Helvetica...

typofilie-typofiel 
De Helvetica werd onder andere voor 

logo’s van bedrijven als 3M, AGFA, 

BASF, American Airlines, BMW, KLM, 

Lufthansa, Microsoft, Mitsubishi, 

Nestle, Panasonic, Parmalat, Renault, 

Saab Auto’s (Helvetica 83 Heavy 

Extended), Samsung en Texaco. De 

Helvetica is ook het standaard letter-

type van het Mac-besturingssysteem.

Enkele foto’s van de tentoonstellingsfolder ‘Helvetica’.



helvetica7

Waarschijnlijk roept geen enkel 

lettertype tegelijkertijd zoveel 

postieve en negatieve reacties 

op als de Helvetica. Waarom laat 

iemand zich al dan niet gek maken 

door een lettertype? 

Natuurlijk is Elzo Smith begonnen 

bij de schoolkrant. Verder maakte hij 

voor de filmavonden en feesten op zijn 

school de posters. Na wat 

omzwervingen studeerde hij in 1989 af 

van de Kunstacademie. 

Sinds december 2001 is hij actief als 

zelfstandig grafisch ontwerper en 

typografisch adviseur in Groningen. 

Elzo Smid geeft zijn mening over de 

Helvetica.  Helvetica was voor zijn tijd 

waarschijnlijk een revolutionaire letter, 

waarvoor alle respect en hulde. Maar 

tegenwoordig is er geen enkele reden 

om hem nog te gebruiken.

De Helvetica heeft géén cursief, 

cursief werd gecreeërd door de romein 

schuin te belichten, géén kleinkapitaal 

en géén uithangende cijfers. Een he-

dendaagse ontwerper die de Helvetica 

Ontwerpen is een manier van com-

municeren geworden. Het gebruik 

is gegeven. De gebruiksaanwijzing 

wordt bekend verondersteld. Het 

gaat erom hoe het ontwerp wordt 

ingezet in de omringende visuele 

cultuur. De ontwerper is nu min-

der een ‘aanwijzer’, meer een ‘me-

degebruiker’, een deelnemer. De 

‘gebruiksaanwijzing’ is een reeks 

van ‘wijzen van gebruik’ geworden. 

Een manier van werken. 

De jongste generatie ontwerpers kent 

de computer als een vanzelfsprekend 

instrument en als medium. Ze hoeven 

niet meer te laten zien dat de computer 

er is, en hard kan. Ze hoeven niet meer 

uit te leggen wat het Internet is. Ze 

hoeven geen volstrekt nieuwe meta-

foren voor de nieuwe hypermedia te 

verzinnen. Het pionierswerk is gedaan. 

Zo komen ze terug op oude vragen: 

hoe structureer je informatie? wat is 

de rol van beeld? hoe verhouden zich 

inhoud en vorm? hoe verhouden zich 

tekst, beeld en accentuering?

Het eerste in het oog springende re-

sultaat is een vereenvoudiging van het 

ontwerp - de rust lijkt weergekeerd.

Men lijkt terug te grijpen op de 

modernistische typografische 

modellen die tien jaar geleden 

hyper-ouderwets gevonden werden, 

op de vormgevings principes van de 

groot- en overgrootouders. Helvetica 

en Univers zijn zowat de modeletters 

van de late jaren negentig, en op de 

hipste dance-flyers staat 8-punts tekst 

in nette slanke kadertjes met veel wit 

eromheen.

Tegenover die ‘terugkeer’ naar 

‘elementaire typografie’ staat, ogen-

schijnlijk diametraal, een verschuiving 

van de traditionele hiërarchie tussen 

tekst en beeld. Het beeld -heeft sinds 

de opkomst van de computer een 

opmerkelijke evolutie doorgemaakt 

als informatiedrager. De typografische 

verbijzondering van een woord of een 

tekst heeft niet meer alleen functionele 

of decoratieve redenen, maar ook  in-

houdelijke. De vorm van de typografie 

stuurt niet zozeer de leesbaarheid in 

strikte zin, maar vooral de leesbaar-

heid van de interpretatie. Het moder-

nistische motto Form Follows Function 

is terug bij: Form = Content.

Een parallel, meer formeel, aspect 

van die nieuwe multimedia cultuur 

is dat ‘stijl’ van zijn overkoepelende 

ideologische kanten is ontdaan, en een 

onderdeel is geworden van het areaal 

van inhoudelijke elementen waarmee 

een boodschap visueel kan worden 

‘aangekleed’.  

Form = Content

jéuk!

stréss
uitslag

 I hate.
Artikel bij de kortfilm van Kim Langie

 overmaat schààdt  

zotkomen

gebruikt berooft zichzelf van de

helft van zijn typografisch gereed-

schap. Er zijn tientalle nieuwere letters 

die geschikter zijn voor lange tekst. De 

Scala Sans is bijvoorbeeld een letter 

die ik gebruik.

Als we de Helvetica voor een bepaalde 

(jaren 60) uitstraling zouden willen 

gebruiken, dan zou ik altijd nog de 

Univers prefereren, omdat die een iets 

opener beeld heeft. Vergelijk 

bijvoorbeeld de £ (pond-teken), Q en 

G, dan zie je dat de Univers moderner 

is. De cijfers van de Helvetica lijken te 

veel op elkaar; er is te weinig verschil 

tussen de 3, 5, 6, 8 en 9.

De Helvetica is wereldwijd gedis-

tribueerd via veel verschillende 

bedrijven. Licenties op de Helvetica 

zijn vrij goedkoop. Om dezelfde reden 

wordt ‘ie nog wel eens gebruikt voor 

beeldschermpjes, met als dieptepunt 

natuurlijk de iPhone van Apple. Ik ben 

ervan overtuigd dat er een meetbaar 

foutenpercentage is door de onlees-

baarheid van de cijfers op de iPhone.

Elzo Smid
Helvetica

Helvetica

Helvetica

Helvetica

Helvetica

Helvetica Helvetica

Helvetica

Helvetica

Helvetica

Helvetica




