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Voorwoord

Als mensen te maken krijgen met een grote hoeveelheid gegevens, worden 

deze gegevens onbruikbaar als er niets mee gedaan wordt. Lijsten met  

getallen, stapels beelden, cijfers en woorden zeggen ons niets. Pas als er 

wordt geselecteerd, gefilterd, regie wordt gepleegd, komt er overzicht. Pas 

als er overzicht komt, kan er inzicht komen. Pas als er inzicht komt, kunnen 

er conclusies worden getrokken uit de beschikbare gegevens. 

Het werken met grote hoeveelheden gegevens is een onderdeel van grafisch 

ontwerpen dat andere vaardigheden van een ontwerper vereist dan bijvoor-

beeld het ontwerpen van een sprekende poster, een beeldmerk of een pas-

sende huisstijl. 

Een groot deel van grafisch ontwerp dat te maken krijgt met complexe

hoeveelheden gegevens valt  onder de term information design. Information 

design in de meest algemene zin is het selecteren, organiseren en presen-

teren van informatie aan een gegeven publiek. Het verschil met andere vormen 

van (grafisch) ontwerp ligt in het feit dat information design precies en 

onbevooroordeeld wil informeren, en niet probeert te verleiden of te over-

tuigen. Althans, dat is van oorsprong de bedoeling van information design. 

In werkelijkheid heeft de vormgeving van information design vaak een grote 

overtuigingskracht. 

Deze functie van het grafisch ontwerp (het overzichtelijk presenteren van grote 

hoeveelheden gegevens) bestaat al heel wat langer dan de term grafisch 

ontwerper. De allereerste schrijvers in Soemerië en Egypte zorgden ervoor dat 

de hogepriesters een overzicht kregen van de goederen van de tempel 

(Soemerisch kleitablet). De eerste kaarten hielpen zeevaarders veilig over de 

wereldzeeën. Complexiteit is niet iets dat pas ontstaan is in het computer-

tijdperk. Het computertijdperk heeft echter wel gezorgd voor een enorme toe-

name aan gegevens. Omdat er niet meer een mens met een blocknote nodig is 

om gegevens vast te leggen, maar proefopstellingen volledig geautomatiseerd 

kunnen worden, kan werkelijk alles tot grote hoeveelheden gegevens leiden: 

van het aantal keren dat een pak frisdrank geopend kan worden voor de 

sluiting defect raakt, tot een geautomatiseerd onderzoek naar de samen-

stelling van DNA.

Door de voortschrijdende specialisatie op ieder gebied is het onmogelijk 

geworden expert te blijven of te worden op meer dan een terrein. Dat heeft 
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Soemerisch kleitablet

Dit tablet is een van de oudst 

bekende voorbeelden van schrift. 

Het dateert van omstreeks 4000 

v.Chr. en komt uit de Soemerische 

stad Oeroek. Het gaat hier om een 

deel van een boekhouding

een enorme verzuiling tot gevolg, met allerlei mogelijke gevaarlijke gevolgen 

die voorkomen zouden kunnen worden als er verbanden tussen de diverse

specialisatie-terreinen zouden worden gelegd. Ook op dit gebied ligt er een 

uitdaging voor de grafisch ontwerper, want het menselijk oog en het menselijk 

verstand kan pas ontdekkingen doen en conclusies trekken als het overzicht 

en inzicht krijgt.

In de volgende hoofdstukken zullen verschillende aspecten van complexiteit in 

grafisch ontwerp worden onderzocht.
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Complexiteit in grafisch ontwerp in de �1ste eeuw

Benjamin Fry 
Benjamin Fry maakt typografie voor het alfabet van het leven: DNA. 

Het ontwerpprobleem waarvoor hij zich gesteld ziet is hoe een ongelooflijke 

hoeveelheid sequentieel gesorteerde gegevens begrijpelijk te maken. 

Deze uitdaging kan hij aan omdat hij niet alleen geschoold is als grafisch

ontwerper, maar ook als computer expert. Eén aspect van zijn zelfgekozen taak 

is het vormgeven van overvloed op een zinvolle manier.

Het erfelijk materiaal bevindt zich op de chromosomen, die uit eiwitten en DNA 

bestaan. Genetici beschrijven DNA-moleculen met elkaar opvolgende combina-

ties van de letters C, G, A en T. (deze letters staan voor de bouwstenen waaruit 

DNA is opgebouwd, de desoxyribunucleotide zuren cytosine (C), guanine (G), 

adenine (A) en thymine (T). Erfelijke eigenschappen worden bepaald door de 

volgorde van deze letters.)

Een DNA-molecuul bestaat uit een lange reeks van deze letters. In deze reeks 

zijn kleine stukjes, genen, waarvan bekend is dat ze essentiële informatie 

bevatten. Hele stukken van de reeks worden echter gevormd door letter-

combinaties die niet belangrijk zijn. Het totaal van alle genen van een 

bepaalde diersoort wordt het genoom van dat diersoort genoemd. Slechts 3 

procent van het menselijk genoom bevat actieve informatie. De andere 97% 

wordt gevormd door bijprodukten van het evolutieproces.

In een serie chromosoomkaarten heeft Fry geprobeerd een onderscheid te 

maken tussen die niet-actieve, ongecodeerde, onbelangrijke stukken van de 

keten en de actieve, gecodeerde, belangrijke delen, de genen. 

(Chromosoom �0 en Chromosoom 14)

 

Het werk van Benjamin Fry maakt de onvoorstelbare oceanen van gegevens in 

het menselijk genoom begrijpelijker, maar niet minder indrukwekkend. Het is 

een perfect voorbeeld hoe een goed opgeleide grafisch ontwerper, met inzet 

van zijn intellect en met gebruikmaking van moderne middelen, een zinvolle 

bijdrage kan leveren om complexe, in dit geval wetenschappelijke, informatie 

voor een breder publiek toegankelijk te maken.
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Chromosoom �0

Om het Chromosoom �0 weer te 

geven, verving Fry de niet -

gecodeerde data voor singlepixel 

puntjes, terwijl de genetisch 

belangrijker letters verschijnen in 

een 9-punts lettertje, klein maar 

leesbaar. De kijker ziet zo de 

gecodeerde data afsteken tegen 

een groter veld van inaktieve 

puntjes.



Chromosoom 14

Bij de weergave van Chromo-

soom 14 koos Fry voor een 

andere benadering. Dit chromo-

soom is ongeveer 107 miljoen 

letters lang en toen Fry zijn kaart 

maakte, bevatte het 347 bekende 

genen. Hier stellen gele draad-

kubussen de niet-bekende data 

voor, terwijl blauwe draadkubus-

sen de genen aangeven. In een 

blauwe genenkubus represen-

teert een gevuld vlak de bekende 

gecodeerde delen van het gen. 

(Vaak weet men wel dat een 

bepaald deel van de reeks een 

gen bevat, maar weet men niet of 

maar ten dele wat dit gen doet.) 

Op deze manier is de schaal-

verhouding tussen gecodeerde 

en ongecodeerde data correct, 

maar het belang van het ‘aktieve’ 

materiaal is duidelijk benadrukt. 

Typografie geeft aan waar er naar 

meer informatie ‘geklikt’ kan 

worden.

Dit brengt mij tot de volgende vragen:

Benjamin Fry sluit aan op een traditie in het ontwerpen van beeldstatistiek en 

het vormgeven van complexe informatie. Hoe zijn de belangrijkste ontwikke-

lingen in deze traditie verlopen?
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Benjamin Fry gaat, gedwongen door de enorme gegevensovervloed, zeer 

methodisch te werk. Welke ontwerpmethodes zijn er momenteel binnen het 

vakgebied van de grafisch ontwerper die zich oriënteren op complexiteit? 

Welke worden er onderwezen? Hoe zit het op andere terreinen van ontwerp, 

zoals architectuur of industrieel ontwerp?

Benjamin Fry’s werk is wetenschappelijk. Wat is de plaats van wetenschap 

binnen grafisch ontwerpen? Wat is de plaats van grafisch ontwerpen binnen 

de wetenschap? Hoe wordt visuele communicatie  ingezet in de wetenschap?  

Hoe spannen grafisch ontwerpers de wetenschap voor hun karretje?

Benjamin Fry’s werk is ontstaan als gevolg van de overstelpende output van 

computers, en kan alleen tot stand komen door gebruikmaking van computers. 

Welke veranderingen hebben computers teweeggebracht binnen het vak-

gebied?

1�



Vormgeven van complexe informatie

Een van de bekendste en oudste terreinen waarop men met grote hoeveel-

heden gegevens te maken krijgt is de cartografie. Cartografie is, zeker voor 

een zeevarende natie als Nederland, altijd van het grootste belang geweest. 

De vroegste kaarten lieten dat zien wat bekend was (vaak de kust waar de 

schepen langsvoeren) en lieten de onbekende delen gewoon wit, of deze 

gaten in de kennis werden decoratief opgevuld met illustraties van mogelijke 

bewoners van deze onbekende streken. (Kaart van Brazilië)

Kaarten bestaan in vrijwel iedere cultuur, al vanaf voor de jaartelling. 

In de 16e eeuw groeide het Europese begrip van de geografie in een hoog 

tempo. Navigatiekaarten werden getekend aan de hand van gedetaileerde 

informatie van zeevaarders, die de kusten van de landen waarlangs ze voeren 

goed kenden. Driehoeksmetingen tussen bekende punten hielpen kaart-

makers om vormen en relatieve lokaties te extrapoleren met nieuwe precisie. 

Vele methoden om de wereld weer te geven werden ontwikkeld door de kaart-

makers. En elk van hen vond nieuwe methoden om de werkelijkheid zodanig 

te vervormen dat het op papier te zetten was.

Kaart van Brazilië

59 x 8� cm; manuscript op 

perkament.  De kust is heel 

gedetaileerd weergegeven; het 

land doet er verder blijkbaar niet 

zo toe...Uit een atlas zonder titel;  

Lissabon, 1518/1519.
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De Mercatorprojectie van de wereld, met zijn vervorming bij de polen, is een 

voorbeeld van een vervorming die we allemaal hebben leren zien als ‘echt’. 

In werkelijkheid ziet de wereld er natuurlijk niet uit als een landkaart, maar dat 

weten we allemaal, en een wereldbol is niet in een boek te proppen...

(Mercatorprojectie). Zulke conventies zijn een afspraak tussen de ontwerper 

en de kijker.

Meestal wordt William Playfair (1759-18�3) beschouwd als de uitvinder van 

de meest gangbare vormen van statistiekweergave zoals we die vandaag nog 

toepassen: de lijngrafiek, de staafdiagram en de taart(punt)diagram. 

(Taartdiagram)

Otto Neurath, Oostenrijkse filosoof  en sociaal wetenschapper, was in 

samenwerking met Gerd Arntz de bedenker van ISOTYPE (international system 

of typographical picture education). In de jaren 19�0-1930 ontwikkelde hij 

vormen van een visuele taal die internationaal begrepen zou moeten worden. 

De sterk vereenvoudigde tekeningen die hiervoor gebruikt werden hebben een 

tijdloos karakter, en kunnen nog steeds ingezet worden. Otto Neurath wordt 

gezien als de ‘vader van het pictogram’. De inzet van deze ‘pictogrammen’ 

in de beeldstatistiek verhoogt de begrijpelijkheid voor leken in sterke mate. 

(Otto Neurath)

Mercatorprojectie

De Mercatorprojectie is ont-

wikkeld door Gerardus Mercator 

(151� - 1594). Het bijzondere aan 

deze projectie was dat voor het 

eerst een vaste koers als een 

rechte lijn op de kaart kon worden 

getekend. Dat was voor die tijd 

onmogelijk. Een vaste koers volgt 

in alle andere projectiemethoden 

namelijk een kromme lijn, wat het 

voor met name schepen erg lastig 

maakt om deze nauwkeurig op 

een globe of kaart uit te zetten. 

De Mercatorprojectie is dan ook 

van onschatbare waarde voor 

de scheepvaart gebleken, reden 

waarom deze projectiemethode 

nog steeds gebruikt wordt voor 

navigatiekaarten. Voor anders-

soortige kaarten is de Mercator-

projectie echter niet veel gebruikt. 

Daarvoor treden er teveel vervor-

mingen op in de landmassas Hoe 

hoger de breedtegraad, hoe groter 

deze namelijk worden afgebeeld. 

De polen zelf kunnen met behulp 

van een Mercatorprojectie niet 

eens afgebeeld worden. Ze worden 

als het ware oneindig groot.
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Taartdiagram

Het taartdiagram, zoals William 

Playfair die in de 18de eeuw ont-

wikkelde, wordt nog steeds 

toegepast als men de verdeling 

van verschillende componenten 

over een geheel van 100% 

inzichtelijk wil maken. Hiernaast is 

het totaaloppervlak van de 

Verenigde Staten (in 1804) 

verdeeld over het landoppervlak 

van de verschillende staten.

Otto Neurath

Het systeem waar vereenvoudigde 

figuren staan voor een bepaalde 

hoeveelheid, is een uitvinding 

van Otto Neurath en eigenlijk de 

laatste grote vernieuwing binnen 

de beeldstatistiek. Hiernaast de 

ontwikkeling van het thuisweven 

versus fabrieksweven en de totale 

produktie hiervan in Engeland in 

respectievelijk 18�0, 1830, 1845, 

1860 en 1880.
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Ontwerpmethodiek en complexiteit

Information design
Edward Tufte is een gezaghebbende Amerikaanse grafisch ontwerper, die zich 

voornamelijk bezighoudt met information design. Een information designer 

ontwerpt bewegwijzeringssystemen, formulieren, testen, statistische weer-

gaves, kaarten, situatieschetsen en handleidingen. In het algemeen houdt de 

information designer zich bezig met orde aan te brengen in enorme hoeveel-

heden schijnbaar onontwarbare informatie. Edward Tufte heeft diverse boeken 

over information design gepubliceerd. Hij heeft geprobeerd information design 

helemaal in regels te vatten. Pas je conscientieus de regels toe, dan volgt daar 

automatisch goed ontwerp uit.  Algemeen zou je kunnen stellen dat Edward 

Tufte probeert zich op te stellen als een objectieve wetenschapper. Zijn objec-

tieve, droge omgang met ontwerpen leidt zowel tot lof als tot kritiek. Wordt hij 

aan de ene kant bejubeld om zijn gedegen onderzoek en objectiviteit, aan de 

andere kant wordt hij ervan beschuldigd een droge boekhouder te zijn voor 

wie inspiratie en originaliteit vieze woorden zijn.

Edward Tufte ziet de ontwerper als de oplosser van een probleem. 

Het probleem is: een grote hoeveelheid gegevens presenteren op een wijze 

die compact en begrijpelijk is, oorzaak en gevolg laten zien, en het (door de 

opdrachtgever) gewenste doel bereiken.

  

In verschillende publicaties geeft hij grafisch ontwerpers als het ware een 

handleiding voor het vervaardigen van goede ontwerpen. Hierbij geeft hij 

regels over de omgang met het lezerspubliek, de omgang met statistisch 

materiaal, regels ten aanzien van de omgang met typografie en belijning, en 

regels over de omgang met kleur. 

Regels ten aanzien van de omgang met het lezerspubliek:

ga ervan uit dat je publiek intelligent is.

laat geen informatie weg, laat de lezer zijn capaciteiten gebruiken, en uit de 

informatie halen wat hij kan, maar:

vermijd onnodige informatie in je grafiek

voeg detail toe als dat verduidelijkt. Zoals Einstein zei: een uitleg moet zo 

simpel mogelijk zijn, maar niet simpeler dan dat.

bij weinig gegevens kan je beter nalaten er een mooie grafiek van te maken, 

dat is dan volstrekt overbodig.

•

•

•

•

•
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Regels ten aanzien van de omgang met statistisch materiaal:

vergelijk geen periodes van verschillende lengte

vergeet niet te compenseren voor inflatie of bevolkingsgroei

laat niet slechts een deel van een cyclus zien, anders kan de lezer niet

vergelijken

overdrijf de vertikale schaal niet

overdrijf niet voor het visuele effect, tenzij dat nodig is om de informatie over 

te brengen:  als je een kaartje maakt van de verschillende omloopbanen van 

de planeten, is het bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk de planeten daar op ware 

schaalgrootte in te zetten.

stel de goede vragen: 

 · vertelt de kaart de waarheid? 

 · zijn de gegevens precies? 

 · waar komen de gegevens vandaan? 

 · is de manier van weergeven eerlijk? 

 · worden de juiste zaken vergeleken?

verwarring en informatie overdaad zijn een ontwerptekortkoming en mogen 

niet worden verward met complexiteit.

Regels ten aanzien van de omgang met typografie en belijning:

gebruik schreefletters, deze zijn beter leesbaar. (Schreefletters)

als woorden door pijltjes aan elkaar gekoppeld worden, verandert er iets in de 

betekenis. Woorden benoemen iets specifieks, pijltjes zijn veel te vaak niet 

specifiek, algemeen, identiek, multi-interpretabel.

als twee pijltjes er hetzelfde uitzien, zou je ervan uit moeten kunnen gaan dat 

ze ook hetzelfde betekenen. In de meeste grafieken waarbij woorden door 

pijlen worden verbonden is er echter meer behoefte om variatie in connecties 

aan te geven, dan gelijkvormigheid van connecties. Daarom moeten  verbin-

dingspijltjes duidelijk verschillend zijn als ze iets anders betekenen. 

(Sarsdiagram)

gebruik een andere lijndikte voor elk verschillend grafiekelement.

Regels ten aanzien van kleuren:

gebruik felle kleuren alleen om accenten aan te geven, nooit als achtergrond.

kleuren kunnen gebruikt worden om een relatie met de werkelijkheid aan te 

geven: blauw voor waterpartijen op een kaart, zwart voor dingen die ’snachts 

plaatsvinden.

houdt met het gebruik van kleur altijd rekening met rood/groen kleuren-

blindheid.

laat onderstrepingen en gekleurde blokken weg

17

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Schreefletters

De stelling van Tufte dat schreef-

letters beter leesbaar zijn, is een 

persoonlijke interpretatie. De 

laatste jaren is er veel onderzoek 

gedaan naar de leesbaarheid 

van verschillende lettertypes 

waarbij de uitkomsten van ver-

schillende onderzoeken elkaar 

nogal tegenspreken. Uit sommige 

onderzoeken  komt naar voren dat 

schreefletters ontegenzeggelijk 

beter leesbaar zijn, omdat de 

schreven het oog beter in horizon-

tale richting leiden, de richting van 

de regel dus, zodat de lezer niet 

per ongeluk van de ene regel in de 

andere verdwaalt. Andere onder-

zoeken wijzen uit dat bijvoorbeeld 

voor webpublicaties schreeflozen 

juist weer beter zijn. Weer andere 

onderzoeken stellen dat de lees-

baarheid van een letter uitsluitend 

toe te schrijven is aan de kwaliteit 

van de letter en de juiste keuze 

van de letter voor elk specifiek 

doel, onafhankelijk van het al dan 

niet hebben van een schreef.



Edward Tufte introduceert het begrip gegevensdichtheid: 

gegevensdichtheid is hoeveelheid gegevens gedeeld door papier oppervlak.

Een goede kaart heeft een hoge gegevensdichtheid, waarbij bijna alle inkt op 

het papier is gebruikt voor het weergeven van gegevens. In basis betekent dit: 

concentreer je op de gegevens zelf, en niet op het weergeven van de gegevens 

met boxjes en pijltjes en schaduwen. Soms is het duidelijker de uitleg in een 

grafiek te plaatsen dan er een aparte legenda aan toe te voegen. 

(Hoe hoort het?)

Hoe hoort het?

Links de oorspronkelijke tekening, 

rechts een door Tufte verbeterde 

versie. Hij minimaliseert de lengte 

van de aanwijslijnen, waardoor 

er meer nadruk komt te liggen op 

het oor zelf. Door de bijbehorende 

tekst direct bij de lijnen te plaat-

sen in plaats van een codeletter 

te gebruiken, is de tekening niet 

alleen gemakkelijker af te lezen, 

maar door die tekst creëert hij ook 

een soort krans om de tekening, 

waardoor het oor zelf meer nadruk 

krijgt.
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Sarsdiagram

Dit diagram geeft aan hoe de 

ziekte Sars zich verspreidde, en 

volgens Edward Tufte is dit een 

typisch voorbeeld volgens het 

boekje: helder en duidelijk, met 

voldoende gegevens maar zonder 

overbodige kleurtjes, randjes of 

andere poespas



Nigel Holmes
De Amerikaan Nigel Holmes streeft net als Edward Tufte nauwkeurigheid na, 

maar hij legt wel meer de nadruk op de eigen invulling die een ontwerper kan 

maken als hij de regels kent.

Hij geeft als voorbeeld:

Grote getallen zijn niet echt te bevatten. Informatie moet soms vermenselijkt 

worden, voor ze begrijpelijk wordt. Bijvoorbeeld: hoe veel groter dan een 

miljard is een biljoen? Duizend keer. Dat is zo’n groot getal dat we het in een 

menselijke context moeten plaatsen om het goed te kunnen bevatten. Dus we 

kunnen zeggen: We leven in het jaar 0, het begin van het eerste millennium, en 

we hebben een biljoen dollar uit te geven, met een snelheid van een miljoen 

dollar per dag.  Na bijna drie jaar heb je het eerste miljard bereikt. Je blijft 

uitgeven, en nu zijn we in het jaar �001. Je hebt nog 737 jaar voor de boeg, elke 

dag een miljoen uitgevend, voordat je het eind van de berg van een biljoen 

hebt bereikt.

Dit is een goed voorbeeld van zijn manier van werken. Hij probeert ingewikkeld 

cijfermateriaal zo vorm te geven dat het voor een heel breed publiek toeganke-

lijk wordt, en legt er de nadruk op dat het ook leuk moet zijn om te lezen/

bekijken. (Understanding U.S.A.)

Ook Nigel Holmes levert  een soort handleiding voor grafisch ontwerpers om te 

komen tot goed ontworpen grafieken en diagrammen:

Let op:

geen derde dimensie gebruiken. Aangezien dat op papier toch gezichts-

bedrog is, heb je er niets aan, het voegt niets toe.

gebruik geen drukke achtergrond om aan te geven wat het onderwerp van het 

diagram is.

gebruik niet teveel kleuren. Precies genoeg om verschillende zaken van 

elkaar te kunnen onderscheiden, voeg geen kleuren achteraf toe om het beeld 

te verlevendigen.

pas de grootte van je corps aan aan het uiteindelijke formaat van het diagram, 

en gebruik geen fantasieletter.

Kijk eerst naar de informatie zelf, en bekommer je later pas om hoe het eruit 

gaat zien. Stel vragen als: wat is het belangrijkste dat er duidelijk gemaakt 

moet worden? Bijvoorbeeld: wat was de prijs toen en wat is hij nu? Als je dat 

hebt bepaald volgt de rest als vanzelf. De lijn tussen toen en nu is interessant. 

Stijgt die sterk? Is die vlak, of daalt die? Dat zijn de dingen waar mensen naar 
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kijken als ze een diagram bekijken, dingen als ‘diepte’ of  ‘schaduw’ op het 

papier zijn niet interessant. (Doodstraf)

Wanneer je de basisprincipes onder de knie hebt, kan je ervan afwijken.  

Jill Rosenfeld, een Amerikaans grafisch ontwerpster in de lijn van Nigel 

Holmes, stelt: ‘Een van de belangrijkste punten binnen information design is: 

hiërachie aanbrengen.  Veel gebruiksaanwijzingen hebben geen hiërarchische 

indeling, waardoor mensen niet weten waar ze moeten beginnen met lezen.

Het ontwerpproces begint altijd met een cruciale vraag. Bijvoorbeeld: als je 

een gebruiksaanwijzing maakt, kan de vraag zijn: Hoe moet je autorijden? Dat 

is dus een andere vraag dan: Hoe moet je autorijden in een hevige regenbui? 

Zit je toevalling in een auto in een hevige regenbui, dan is het prettig om te 

weten hoe je je ruitenwissers in moet schakelen. Dat moet dus niet verborgen 

zijn op pagina 94 onder ‘dashboard’. Bepaal wat belangrijk is, en ontwerp 

wordt gemakkelijk

Understanding USA

In ‘Understanding USA’ wordt 

een poging gedaan de over-

heidsuitgaven van de Verenigde 

Staten inzichtelijk te maken 

voor het publiek.Hier wordt 

het belastingoverschot uitge-

zet tegen de staatsschuld...                                                                                     

Een opmerkelijk detail is 

overigens, dat Nigel Holmes zich 

niet stoort aan een van de regels 

van Edward Tufte, namelijk het 

rekening houden met rood/groen 

kleurenblindheid.    
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We leren door een verband te leggen tussen nieuwe dingen en dingen die we al 

kennen. Goed ontwerp neemt goed afgemeten stappen van gekend naar nieuw. 

Een ontwerp moet je pakken, je erbij betrekken, en je  helpen verbanden te 

leggen tussen dat wat je weet en dat wat je nog niet weet. Een goede kaart bij-

voorbeeld geeft je een referentiekader en helpt je dan snel van bekend terrein 

(het IJselmeer, met Amsterdam er linksonder) naar onbekend terrein (een smal 

landweggetje) Goed ontwerp levert visuele middelen die je kunt gebruiken in 

een wereld die steeds minder bekend is.’

Rosenfeld refereert hier aan de al eerder genoemde afspraken voor beeld-

conventie, zoals eerder genoemd in de bespreking van de Mercatorprojectie

(zie pagina 14). Het is echter niet ondenkbaar dat een ontwerper zich zo laat 

leiden door de noodzaak van het toepassen van conventies, dat vernieuwend 

ontwerp in feite niet meer mogelijk is, omdat alles moet voortvloeien uit in het 

verleden opgestelde regels...
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Doodstraf

Dit diagram laat het aantal 

gevangenen zien in de Verenigde 

Staten dat veroordeeld is tot de 

doodstraf. De rode figuurtjes 

stellen de gevangenen voor die 

daadwerkelijk binnen een jaar 

ter dood gebracht zullen worden. 

Ook in dit diagram zondigt Holmes 

weer tegen een regel, en in dit 

geval zelfs tegen een regel die hij 

zelf heeft opgesteld, namelijk: 

gebruik geen drukke achtergrond 

om aan te geven wat het onder-

werp van het diagram is. Hier is 

op de achtergrond een deel van 

een vuurwapen te zien, om aan 

te geven dat het om criminaliteit 

gaat...



Informatie overdaad

Max Bruinsma, ontwerphistoricus en criticus en lange tijd verbonden geweest 

aan het Sandberg instituut, de tweede fase opleiding van de Rietveldacademie 

in Amsterdam, biedt geen handleiding voor het maken van een goed ontwerp, 

maar geeft meer een vermaning aan de ontwerper:

‘Nu de informatiemaatschappij trekken van een informatiezondvloed begint te 

krijgen, wordt het noodzakelijk een mededeling zo vorm te geven, dat hij een 

betekenisvolle en kritische relatie aangaat met zijn culturele, maatschap-

pelijke en informatieve context. Boodschappen moeten worden ingebed in 

betekenisvolle connecties met andere boodschappen. Dit betekent dat ontwer-

pers redactie moeten voeren. In tijden van informatieoverdaad is het belang-

rijker om de toegang tot informatie en de navitatie er doorheen te ontwerpen 

(Joes Koppers), dan de vorm van individuele berichten.

��

Joes Koppers

De Website voor de zesde 

‘International Browser Day’, 

gebouwd door Joes Koppers, 

heeft een interaktief interface: 

de bezoeker ziet vier windows, 

die schijnbaar willekeurig op het 

beeldscherm staan. Door te schui-

ven met deze windows, verandert 

de tekst die er in te zien is. Bij de 

juiste stand zie je de tekst die de 

ontwerper bedoeld heeft, over alle 

vier de windows doorlopen.  



De ontwerper moet zich bewust worden van de complexe verbanden in onze 

mediacultuur, en het inzicht in de aard en inhoud van die verbanden ver-

groten. Daartoe moet een ontwerper over meer dan esthetische en technische 

kennis beschikken. De kern van het ontwerpvak is de analyse, de kritische 

beschouwing.’
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Stedelijke complexiteit

Gerard Hadders werkt vanuit de stedelijke complexiteit als metafoor voor 

complexiteit in grafisch ontwerp. De door hem ontwikkelde werkwijze waar-

bij gebruik wordt gemaakt van het visuele essay wordt toegepast op Post–

St.Joost, �e fase opleiding grafisch ontwerpen in Breda.

Wereldwijd proberen veel opleidingen grafisch ontwerpen naar een hoger plan 

te tillen. Grafisch ontwerpen als vakstudie binnen een universiteit maakt direct 

duidelijk dat het hier niet om een ambacht gaat, dat men zich tijdens een 

leerperiode bij een meester eigen kan maken. Het probleem is dat er tot nog 

toe relatief weinig theorievorming over grafisch ontwerpen is. Daarom nemen 

veel opleidingen hun toevlucht tot andere disciplines, die nauw of soms zelf 

maar heel zijdelings verwant zijn aan grafisch ontwerpen, maar die wel een 

lange geschiedenis van theorievorming hebben. Zo grijpt Cranbrook-university 

naar taaltheorie (Derrida met zijn deconstructivisme) en zijn er opleidingen die 

kijken naar de methoden zoals die gebruikt worden bij industrieel ontwerp.

In Nederland is er echter maar een opleiding die zijn studenten een expliciete 

ontwerpmethode aanleert, Post-St. Joost.  Post-St. Joost kijkt naar stedelijke 

complexiteit en forensisch onderzoek, en blijft bezig deze methode waarin 

nadrukkelijk gebruik wordt gemaakt van het visuele essay, verder ontwikkelen.

Het volgende hoofdstuk is een verkorte weergave van een tekst van Hugues 

Boekraad (Copy Proof, a New Method for Design Education, 010 Publishers, 

�000), waarin hij de contouren schtest van een ontwerpmethodiek en les-

methode. Vervolgens wordt de methode nader toegelicht door Gerard 

Hadders.
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De ontwerpmethode van Post–St. Joost

Volgens sommigen is het vak van grafisch ontwerpen niet te onderwijzen, 

omdat de ontwikkelingen op het vakgebied te snel gaan. Dit is echter geen 

steekhoudend argument, aangezien de ontwikkelingen in de wetenschap en 

techniek net zo snel gaan, en op deze terreinen worden de snelle ontwik- 

kelingen niet gezien als problematisch voor het onderwijs.

Ontwerpen is een heuristische techniek. Dat wil zeggen dat men via een 

methodische weg tot ontdekkingen komt, dat men zelf op zoek gaat naar 

oplossingen. Hoewel dit een methode is die ook in de wetenschap wordt 

toegepast, is grafisch ontwerp geen wetenschap, omdat het geen afgebakend 

gebied onderzoekt. Een advocaat, econoom of socioloog onderzoekt de 

wereld in zijn juridische, economische of sociologische aspecten. Maar welke 

aspecten zou de grafisch ontwerper moeten onderzoeken? Ontwerpen is beter 

te beschrijven als een project dan als een afgebakend onderzoeksterrein.

Grafisch ontwerp is ook niet uitsluitend vakmanschap. Vakmanschap kan 

geleerd worden door ervaring in het uitvoeren van vaste taken en het hanteren 

van bepaalde materialen. Hoewel vakmanschap ontegenzeggelijk deel uit-

maakt van het vak van grafisch ontwerpen, komt er meer bij kijken. Grafisch 

ontwerpen vraagt om het bedenken van nieuwe oplossingen, het gebruiken 

van nieuwe materialen, het uitvoeren van nieuwe taken. Simpelweg ervaring in 

de benodigde technische vaardigheden maakt iemand niet tot een goed ont-

werper.

Grafisch ontwerpen kan ook niet gezien worden als een tak van de vrije kunst. 

Het kan niet gereduceerd worden tot esthetiek, en de drijfveer tot het maken 

van een nieuw ontwerp komt doorgaans van buitenaf, van een opdracht-

gever. Ontwerpen is een sociale aktiviteit. Er bestaat wel een anti-intellectuele 

stroming binnen het ontwerpen, die ontwerpen ziet als een bezigheid waarbij 

alleen inspiratie komt kijken, nadenken over waarom je iets doet is in dit geval 

overbodig

Omdat het ontwerpen al zo moeilijk gedefinieerd kan worden, is het opleiden 

van ontwerpers geen eenvoudige zaak. Vaak wordt onderwijs op het gebied 

van ontwerpen gegeven als een vorm van imitatieleren: Door het zorgvuldig 

bestuderen van een voorbeeld en dit na te volgen, krijgt een leerling vaardig-

heid in een bepaalde manier van werken. Dit is een methode die uitstekend 
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geschikt is om een ambacht aan te leren, maar heeft  weinig met ontwerpen te 

maken, omdat men niet leert te zoeken naar eigen oplossingen.

De laatste decennia hebben zowel producenten als consumenten veel inzicht 

verworven in de communicatieve eigenschappen van ontwerp, zelfs het ont-

werp van voorwerpen. (Iedereen is zich er tegenwoordig van bewust, dat je 

kleding, je auto, je telefoon een bepaalde boodschap uitdraagt over hoe jij 

bent of over hoe je wilt dat men denkt dat je bent of over hoe je eigenlijk zou 

willen zijn...)

Het wordt van een ontwerper verwacht dat hij in staat is semantische en reto-

rische waarden te verbinden aan zijn ontwerp, aangepast aan de communica-

tieve context waarin dat ontwerp wordt gebruikt. Bovendien moet de ontwer-

per zich ervan bewust zijn dat de communicatieve context waarin zijn ontwerp 

functioneert deel uitmaakt van een groter systeem, omgeving, cyclus.

Om competente ontwerpers op te leiden, is het niet alleen noodzakelijk dat 

zij kennis hebben van het toepassen en manipuleren van tekst en beeld. De 

ontwerper moet inzicht krijgen in het ontwerpproces zelf en er controle over 

krijgen, zodat hij het gevarieerd kan toepassen en er zich van kan losmaken. 

Hierdoor voorkom je aan de ene kant dat de ontwerper een slaaf van zijn 

eigen methode wordt, en aan de andere kant dat het ontwerp het gevolg is 

van een ongecontroleerde, eenmalige ontdekking, geboren uit inspiratie, 

die niet herhaald kan worden. Dit proces is helemaal belangrijk geworden 

omdat de ontwerper vandaag de dag vaak niet meer als een alleenheerser 

in zijn studio zit, maar onderdeel uitmaakt van een team, waar iedereen zijn 

eigen taak heeft.

De twee assen van het communicatief ontwerp
Ontwerp heeft altijd twee aspecten: een communicatief en een esthetisch 

aspect. Het esthetisch aspect wordt bepaald door de vorm die de grafisch 

ontwerper aan zijn ontwerp geeft. De communicatieve kwaliteiten worden 

vaak gekoppeld aan de effectiviteit van het ontwerp. Deze twee  aspecten kan 

je zien als twee assen: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

De stijl die de ontwerper kiest is direct gerelateerd aan het middel dat de 

opdrachtgever kiest om zijn publiek te bereiken. De horizontale as is de 

esthetische as, met links de inhoud en rechts de vorm, de vertikale as is de 

strategisch communicatieve as, met bovenaan de opdrachtgever en onderaan 

het publiek.
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Het combineren van beide assen is niet eenvoudig. Een van de redenen is de 

stille wens van menig ontwerper, zijn persoonlijkheid in zijn ontwerp naar 

voren te brengen. Het is de taak van de grafisch ontwerper om de afstand tus-

sen de zender van de boodschap en de ontvanger te verkleinen. 

Elementen van visuele communicatie: 

het idee dat je naar voren wilt brengen

de compositie van de argumenten

de verpakking of de versiering, de stylistische verfijning. Dit moet aangepast 

zijn aan het begripskader van het publiek, maar tegelijkertijd het publiek ver-

rassen en verbazen.

Toespitsing van de methode
Het visuele essay biedt inzicht in de manier van werken van de ontwerper, hoe 

hij tot een voorstel komt, en hoe dit voorstel kan overtuigen (Bergweg). Dit kan 

door de ontwerper gebruikt worden om zijn opdrachtgever te overtuigen, maar 

biedt tegelijkertijd inzicht en een overzicht voor de ontwerper zelf: de route 

tussen het intuïtieve initiële idee en het uiteindelijke produkt wordt zichtbaar, 

waarmee de ontwerper een methode in handen heeft. Onderzoek, ideeën en 

voorstellen, worden door middel van beelden gepresenteerd.  Men gaat uit van 

een gegeven project, bijvoorbeeld de inrichting van een plein in Rotterdam, en 

met de hulp van deskundigen, zoals in dit geval een architectuurhistoricus en 

een schrijver worden er concepten ontwikkeld, die in het beste geval tot een 

nieuwe kijk op de stedelijke visuele cultuur moet leiden. Op deze manier ver-

schuift het zwaartepunt van het grafisch ontwerpen van visueel resultaat naar 

gepland en systematisch onderzoek. 

opdrachtgever

inhoud vorm

publiek
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De houding van de ontwerper ten opzichte van zijn materiaal is ook veran-

derd sinds het modernisme. Was in die periode de grafisch ontwerper slechts 

iemand die het materiaal op een begrijpelijke manier moest ordenen, nu krijgt 

de ontwerper ook redactionele verantwoordelijkheden en is het aangeleverde 

materiaal niet heilig meer.

Binnen de werkmethode van Post-St.Joost wordt veel gebruik gemaakt van 

stedelijke complexiteit. Op deze manier worden studenten ondergedompeld 

in een enorme, onoverzichtelijke complexiteit, waarbinnen ze door een strikte 

werkmethode worden gedwongen compacte en werkbare ‘gegevenspakket-

ten’ te zoeken. Hierdoor worden ze gedwongen hun natuurlijke wens om eerst 

ALLES te begrijpen alvorens te beginnen met ontwerpen opzij te zetten, en 

bovendien maakt de methode die ze toe moeten passen ook een eind aan de 

eindeloze twijfel die normaal gesproken toeslaat in het tweede deel van het 

ontwerpproces.

Wat men de studenten mee wil geven is:

heb de moed in een onbegrijpelijke chaos te duiken

heb de moed om vast te houden aan je eenmaal gemaakte keuzes.

Bergweg

Minke Themans maakte in 1999 

een nieuw notatiesysteem voor 

stedelijke situaties. In haar 

project concentreert zij zich op één 

Rotterdamse straat, de Bergweg. 

Op een ‘info-grafic’-achtige wijze 

voegt zij een nieuwe dimensie toe 

aan de bekende notatiesystyemen, 

zodat statistische gegevens over 

de kwaliteit van leven op een ge-

voelsmatig en conceptueel niveau 

begrepen kunnen worden.
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Studenten moeten in staat zijn tot reflectie over de methodes achter hun eigen 

acties. In dit proces worden argumenten die zijn gebaseerd op smaak en per-

soonlijke voorkeur snel naar de prullenmand verwezen.
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Methodische benadering buiten het grafisch ontwerpen

Architectuur
De problemen waar grafisch ontwerpers nu tegenaan lopen, tonen op bepaal-

de vlakken overeenkomsten met de problemen waar architecten al eerder mee 

te maken kregen. Rem Koolhaas haalt enige problemen binnen de architectuur 

aan, die volgens hem een nieuwe benadering noodzakelijk maken: 

hij stelt, dat: 

‘boven een bepaalde kritische bouwmassa een gebouw een Groot Gebouw 

wordt: het laat zich niet meer door een alomvattende vorm weergeven. Deze 

onmacht verleent de afzonderlijke delen een autonomie die echter niet het-

zelfde is als fragmentatie: de afzonderlijke delen blijven in dienst staan van 

het geheel.

De lift - die het mogelijk maakt mechanische in plaats van architectonische 

verbindingen te leggen - en andere, soortgelijke uitvindingen het klassieke 

architectuurrepertoire volledig uithollen. Talrijke kwesties op het gebied van 

compositie, schaal, proportie en detaillering zijn louter academisch gewor-

den.’

Een database levert zoveel complexe verbanden op, dat het zou kunnen 

worden vergeleken met een ‘groot gebouw’. 

En net zoals de lift het klassieke architectuurrepertoire uitholt, zo zorgt de 

computer ervoor, dat de traditionele typografie de grond onder de voeten 

voelt wegzakken: hyperlinks zorgen ervoor dat de opbouw van documenten 

volledig verandert, lettertypes worden door de gebruikte browser bepaald 

in plaats van door de ontwerper, en op bladproporties heeft de ontwerper al 

helemaal geen grip meer. 

Rem Koolhaas ziet het werk van een architect als volgt: ‘Bouwen is er wel een 

onderdeel van, maar het gaat vooral om het leggen van intelligente verban-

den, het ontwikkelen van een bepaalde intelligente benadering van de we-

reld.’ Hij kijkt niet naar een gebouw als een losstaande entiteit, maar betrekt 

de hele ontwikkeling van hedendaagse steden bij het ontwerpproces.

Zo is de bibliotheek die OMA, het ontwerpbureau van Rem Koolhaas, in 

Seattle heeft ontworpen, de uitkomst van een denkproces, en geen ontwerp 

van een gebouw in de traditionele zin (Bibliotheek Seattle). Er is niet uitge-

gaan van een grote hoeveelheid boeken die op overzichtelijke wijze moeten 

worden opgeslagen, er is meer gekeken naar de publieke functie van een 
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Bibliotheek van Seattle

Ontwerp: OMA, onder leiding van 

Rem Koolhaas
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bibliotheek, en dit idee is helemaal uitgediept. OMA omschrijft de bibliotheek 

als een ‘informatiewinkel’ , waarbij de maatschappelijke functies minstens zo 

belangrijk zijn als de ‘studieuze’. Dichtbij de ingang liggen bijvoorbeeld de 

kinderzaal, de zaal waar migranten Engelse les kunnen volgen en een audito-

rium. In zekere zin is het ook een voortzetting van de straat: voorbijgangers 

hoeven niet meer hijgend het stevige hoogteverschil tussen 4th en 5th Avenue 

te overbruggen, ze kunnen er - ook als ze niks te zoeken hebben in de biblio-

theek - de roltrap nemen. Een ander, radicaal voorstel van OMA om ook op een 

andere manier het leven van de straat in het gebouw op te nemen, namelijk 

door douches te bouwen voor de onwelriekende daklozen die dit onvermijde-

lijk als hangplek zullen gebruiken, heeft het niet gehaald.

Bij deze wijze van ontwerpen kan er een kloof ontstaan tussen de concept-

makers, de denkers aan de ene kant, en de uitvoerders, de doeners, aan de 

andere kant. Een van de gevolgen hiervan wordt gesignaleerd door Tracy Metz:

‘Bij alle gebouwen van Koolhaas lijkt de kans groot dat ze er over een aantal 

jaren shabby bij zullen staan. Plafonds van gipsplaat met spijkergaten erin,  

dunne metalen platen met houtdessin waarmee  daklijsten zijn afgewerkt,  

multiplex waarmee het koffiekioskje is bekleed, de vloeren waar aluminium 

platen overgaan in nu nog hoogglans kunststof in blauwgrijs of diepgroen. 

Zodra het sleets wordt verslapt de spanning van hard tegen zacht, ruig tegen 

geruststellend.’

Het concept van de denkers wordt op deze wijze ondergraven door de uitvoe-

ring die de doeners eraan geven.

Ook de hedendaagse grafisch ontwerper krijgt hiermee te maken: hoe groter 

en complexer het project, des te minder grip men heeft  op alle verschillende 

onderdelen van het eindprodukt. Grafisch ontwerpers kunnen hier echter 

iets gemakkelijker op reageren dan architecten, omdat een grafisch ontwerp 

gemiddeld minder ‘eeuwigheidswaarde’ heeft dan een gebouw: een ontwerp 

zou, nadat het langere tijd in gebruik is geweest, kunnen worden geëvalueerd 

aan de hand van feedback van de dagelijkse gebruiker.
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Industrieel ontwerp
Industrieel ontwerpers werken, net als grafisch ontwerpers en architecten, 

vrijwel altijd in opdracht. Net als bij grafisch ontwerp kan men zich bij 

industrieel ontwerp ook niet afhankelijk maken van het ‘neerdalen van God-

delijke inspiratie’. Bij industrieel ontwerp is men veel verder gevorderd met 

het opzetten van ontwerpmethodes dan binnen grafisch ontwerpen, ondanks 

dat ook bij 3d-design opleidingen nog vaak wordt gedacht dat het werken 

volgens een ontwerpmethode creativiteit zal verstikken.

De eerste systematische ontwerpmethodes ontstonden al rond 1960, en deze 

methodes werden toegepast binnen industrieel ontwerp, architectuur en 

stedenplanning. In dezelfde periode kwam het idee van ‘brainstorming’ op. 

Veel van die eerste methodes waren tijdrovend en vergden veel papierwerk, 

zodat ontwerpers het gevoel kregen dat ze hen eerder tegenhielden dan hiel-

pen in het ontwerpproces. In de jaren 1990 ontstond hernieuwde belangstel-

ling voor ontwerpmethodes, met name omdat de integratie van verschillende 

disciplines binnen productontwerp een transparante denkwijze en werk-

overdracht noodzakelijk maakte.

De vroegste ontwerpmethodes legden nadruk op het belang van heldere ana-

lyse (vgl. Max Bruinsma, pag �3). Net als binnen grafisch ontwerp, werden 

ontwerpmethodes niet of nauwelijks onderwezen op universiteiten en hoge-

scholen. Ontwerpers maakten pas na hun opleiding in workshops kennis met 

ontwerpmethodes. Het is dan niet gemakkelijk meer zo’n proces te integreren 

in een ingesleten werkpatroon.  Een ander probleem is, dat de noodzaak voor 

ontwerpmethodes binnen bedrijven en het ontbreken ervan, ertoe heeft geleid 

dat er binnen bedrijven vele verschillende methodes ontwikkeld zijn, soms 

heel gericht, voor bijvoorbeeld het ontwerpen van sanitair. 

Een ontwerpmethode biedt  een struktuur voor het ontwerpproces, en maakt 

bovendien de denkwijze van een ontwerper zichtbaar voor anderen. Alle bin-

nen industrieel ontwerp gebruikte ontwerpmethodes volgen de volgende lijn:

stap 1: het plannen van een product.

stap �: het opstellen van vereisten voor het product. 

stap 3: het maken van een concept. 

stap 4: het maken van een prototype

stap 5: het maken van het echte produkt. 

Binnen elke stap zijn er  vele methodes ontwikkeld. Zo kan er bijvoorbeeld 

binnen stap 1 worden gewerkt met literatuuronderzoek, marktonderzoek, 

brainstormsessies of trendonderzoek.
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De overeenkomst met grafisch ontwerpen lijkt te zijn, dat ook binnen indus-

trieel ontwerpopleidingen nauwelijks aandacht wordt besteed aan ontwerp-

methodes. Een groot verschil met grafisch ontwerp is dat het bedrijfsleven een 

ontwerpmethode wel noodzakelijk acht, en dus zelf protocollen opzet. Binnen 

de industrieel ontwerpopleidingen is men zich intussen aan het herbezinnen 

over de mogelijkheden van ontwerpmethodes binnen het onderwijs. In Austra-

lië is men aan het onderzoeken hoe de verschillende bestaande ontwerp-

methodes kunnen worden herleid tot een onderwijsbare ontwerpmethode.

34



De status van ontwerptheorie

De noodzaak van kunst binnen een maatschappij is voor mij een gegeven 

(maar ligt buiten het onderzoeksterrein van deze scriptie). Pure schoonheid, 

of visuele impact (veel kunst levert geen schoonheid, maar maakt wel indruk) 

zijn, volgens mij, net zulke belangrijke bijdragen aan de maatschappij als 

nieuwe ontdekkingen op het gebied van de medische wetenschap of techniek. 

Het probleem blijft echter, dat er een schemergebied bestaat tussen grafisch 

ontwerp en vrije kunst.  Op het moment echter, dat een ontwerp wel visueel 

aantrekkelijk is, maar niet meer communiceert, is voor mij de grens tussen 

grafisch ontwerp en vrije kunst overschreden.    

‘Ontwerpen is een heuristische techniek’, zoals Hugues Boekraad al eerder 

stelde  in het hoofdstuk over ontwerpmethodes binnen het grafisch ontwerp-

onderwijs (zie pagina �3). ’Dat wil zeggen dat men via een methodische weg 

tot ontdekkingen komt, dat men zelf op zoek gaat naar oplossingen. Hoewel dit 

een methode is die ook in de wetenschap wordt toegepast, is grafisch ontwerp 

geen wetenschap, omdat het geen afgebakend gebied onderzoekt. Ontwerpen 

is beter te beschrijven als een project.’

Soms denkt een ontwerper dat hij wetenschappelijk objectief ontwerpt:

 onderzoeken, denken, redactie voeren en oplossen, en voor je het weet lijkt 

een ontwerper net een wetenschapper. Een heel belangrijk verschil is echter 

dat een ontwerper gaten zelf opvult, met fantasie, of interpolatie, of wat voor 

ontwerpkwaliteit dan ook, daar ben je tenslotte ontwerper voor.

In de Verenigde Staten is men momenteel op verschillende plaatsen bezig om 

een grafisch ontwerpopleiding als vakstudie binnen de universiteit op te 

richten. Omdat op Amerikaanse opleidingen een veel groter deel van de lestijd 

is ingeruimd voor theorie, en omdat theorie-onderwijs gemakkelijker op aca-

demisch niveau te brengen is dan praktisch ont-werponderwijs, lijkt het goed 

mogelijk dat men erin gaat slagen universitaire scholing voor ontwerpers te 

ontwikkelen. Hoe men echter het prak-tische deel van ontwerponderwijs naar 

academisch niveau wil tillen, is nog niet duidelijk...

Ellen Lupton is een Amerikaanse grafisch ontwerpster en design-critica. Zij 

brengt een duidelijke scheiding aan tussen beide: zij is wetenschapper èn 

ontwerper, hoewel de één kan profiteren van de kennis en vaardigheden van 

de ander. Zij stelt dat gedegen kennis over ontwerp en ontwerpgeschiedenis 
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onontbeerlijk is voor ontwerpers - om te zorgen dat hun ontwerp past in de 

maatschappij en de geschiedenis.  Grondige theoriekennis levert niet per 

definitie beter ontwerp op, maar kan de ontwerper wel helpen.
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De schijn van verwetenschappelijking van het design

De wetenschap is één van de terreinen waar de gigantische toename van 

cijfermateriaal het meest voelbaar is. Het probleem is hier, dat de wetenschap-

per pas iets kan met de getallen, als hij er een overzicht van heeft, als hij 

verbanden kan zien. Veel van de apparatuur die  wetenschappers gebruiken, 

heeft nauwelijks enig ontwerp in de output. Kleine veranderingen, zoals het 

toekennen van kleurcodes aan bepaalde cijfermatige uitkomsten, blijken al 

een enorm voordeel op te leveren bij het lezen van de gegevens. Dus kan het 

noodzakelijk blijken, dat een gespecialiseerde grafisch ontwerper de gegevens 

vormgeeft, waarna de wetenschapper ze kan analyseren. 

Net als de wetenschapper zelf, kan de grafisch ontwerper in zo’n geval geen 

gegevens zelf toevoegen of weglaten. Alle gegevens die hij krijgt aangeleverd, 

moeten gebruikt worden. Voor een mooi voorbeeld wat dit kan opleveren, 

herleze men het stuk over Benjamin Fry...(pagina 9 tot en met 1�)

Toch lijkt dit voor veel ontweprers niet zo vanzelfsprekend.

Jessica Helfand (en ik met haar) kan zich behoorlijk opwinden over de manier 

waarop wetenschap wordt misbruikt door grafisch ontwerpers. 

Het volgende stuk is verkorte weergave van een tekst die zij geschreven heeft, 

aangevuld met eigen ideeën. (Jessica Helfand: wonders revealed: design and 

faux science, aiga.org)

‘Wetenschap is de nieuwe revolutie. Van de opwarming van de aarde tot 

genetische manipulatie tot het gevaar van bioterrorisme, de impact op ons 

leven is enorm. Ontwerpers proberen een graantje mee te pikken van de 

wetenschapshype, door zich de taal van de wetenschap toe te eigenen. Alsof 

wetenschap ontwerp geloofwaardiger maakt, alsof ontwerp op zich niet iets is 

wat je serieus moet nemen. Deze vorm van verwetenschappelijking van design 

is overal te vinden. Het is de antithese van het modernisme, vorm die wacht 

op inhoud, of nog erger: een serieuze vorm, gevuld met verwisselbare inhoud. 

DNA wordt gebruikt om business-strategieën te verduidelijken, petrischaaltjes 

worden voorgesteld als verleidelijke objecten, bewoond door vage bacteriën 

die op metaforische wijze alles kunnen voorstellen van vertrektijdschema’s 

van de streekbus tot muesli-reclame tot het einde van de beschaving. Ontwer-

pers zijn heel precies bezig met meticuleus afgewogen lijndiktes en zorgvuldig 

gekozen kleurenschema’s, maar wat weten ze in feite af van de dingen die ze 

weergeven? Wat weten ze van de wereld van atomen, moleculen en enzymen? 
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Op deze manier positioneert de ontwerper zichzelf aan de zijlijn, op het mo-

ment dat de wereld schreeuwt om kritische communicatie. 

Wetenschap is objectief en rationeel, en berust op cijfermatigheden en na-

tuurwetten. In de wetenschap gaat het om helderheid en specificatie, om de 

analyse van chemische samenstellingen, om het ontrafelen van DNA-ketens. 

Wetenschap heeft een geheel eigen autoriteit. Met een wetenschappelijk 

bewijs in je hand kan je alles voor elkaar krijgen binnen de politiek en de 

publieke opinie. En wetenschap is gemakkelijk te imiteren. De ontwerpers 

eigenen zich het formele taalgebruik toe, de systematisch documentatie, de 

methodische indeling, en komen terecht in het paradijs van AUTORITEIT.’

De aantrekkingskracht van information design is de automatische geloof-

waardigheid die er geboden wordt. Dit is het terrein van de getallen, de 

grafieken en tabellen. Het ziet er serieus uit. De  getallen laten het weten-

schappelijk lijken. Terwijl het, als de ontwerper zijn werk consciëntieus uit-

voert, op zijn best om vormgeving van andermans wetenschappelijk werk gaat. 

In het ergste geval gebruikt de ontwerper de door het publiek vertrouwde 

statistische vormen om een verhaal te vertellen dat niets met de waarheid te 

maken heeft. In de DDR was het bewust verkeerd weergeven van statistisch 

materiaal een middel om de bevolking rustig te houden...

‘Een andere vorm van wetenschapsimitatie wordt gevormd door te werken met 

gegevensoverdaad: Combineer verzameldrang met organisatiewoede en de 

resulterende activiteit levert een prachtige verzameling wetenschappelijke 

pretenties op. Door hun eigen werk te documenteren, bekijken ontwerpers tot 

in detail hun eigen werkproces. Dit kan leiden tot absurde navelstaarderij, 

zoals een ontwerper die maandenlang draadjes, gevonden in de wasdroger, 

verzamelde en dit door middel van een ingenieuze kleurcodering catalogiseer-

de. Deze manier van werken begint onrustbarende vormen aan te nemen. De 

ontwerper heeft het zo druk met organiseren, dat het onwaarschijnlijk is dat 

hij/zij nog de tijd of de objectiviteit of de afstand heeft om boven het werk uit 

te stijgen door inzicht en observatie, waardoor hij tot een origineel idee zou 

kunnen komen. Welnee zeg, een origineel idee! We hebben het veel te druk 

met documenteren...

De populariteit van dikke fotoboeken is gebaseerd op het minutieus catalogi-

seren van, nou ja, zo ongeveer alles. Deze neiging vuistdikke, vaak tekstloze 

boeken te maken, is een vervorming van de wetenschap. Waar de weten-

schapper analyseert, somt de ontwerper simpelweg op. Ontdoen we visuele 
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informatie van zijn alledaagse betekenis, waarbij in één beweging door een 

heel ontwerp betekenisloos wordt? Of zorgen we er juist voor dat een ontwerp 

er duidelijk, ordelijk uitziet? De arme lezer moet zelf maar uitmaken wat de 

eventuele onderliggende boodschap is van bewust niet lineaire gedachtestro-

men: Times Square wordt (volgende bladzij) Peking wordt (volgende bladzij) 

het handje van een klein meisje, poëtisch afgetekend tegen een wolkenlucht, 

wordt (volgende bladzij) een klodder kauwgom onder de zitting van een stoel. 

De manier van vormgeven is een poging om context te creëren, terwijl het in 

werkelijkheid niet meer is dan een theatrale opeenvolging van bruut afge-

sneden beelden, bedoeld om een impressie te geven van Het Ware Leven, 

of Drugshandel, of Auto’s In De Regen. Dit is geen wetenschap, en ook geen 

ontwerp. Dit is nep. In plaats van als een wetenschapper te observeren en te 

analyseren en zo tot ontdekkingen te komen, catalogiseert de ontwerper en 

komt tot zinloze baksteendikke boekbanden,’ aldus Helfand.

De wijze van ontwerpen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de autoriteit die 

de wetenschap biedt, kan ook worden toegepast om het publiek bewust op het 

verkeerde been te zetten. In de tentoonstellingscatalogus die verscheen bij 

het ‘weatherproject’ dat Olafur Eliasson in �004 in de Tate-gallery in London 

verzorgde, staan vele prachtige grafieken, behorende bij een door hem ge-

houden enquête. Deze grafieken dragen op belangrijke wijze bij aan de visu-

ele aantrekkingskracht van de catalogus. Bij nadere beschouwing blijken de 

grafieken echter geen legenda te hebben. Ze betekenen niets, en zijn slechts 

een -zij het heel fraaie- illustraties (The weather project). Toch heeft vrijwel 

niemand dit in de gaten. Het gaat hier weliswaar om een kunstenaarsproject, 

maar men behandelt de grafieken zoals men alle grafieken behandelt die men 

in het dagelijks leven tegenkomt: een vluchtige blik, soms onderzoekt men wat 

nader wat er precies wordt weergegeven. En als men niet direct begrijpt waar 

de grafiek over gaat, legt men zich neer bij het idee dat men zich niet voldoen-

de in de grafiek verdiept! De lezer legt de fout bij zichzelf: ik zal het wel niet 

goed begrijpen, zoals heel vaak gebeurt bij grafieken in de krant of die bij het 

journaal getoond worden. In dit geval is het echter bewust gedaan: grafieken 

die nergens over gaan, en de lezer denkt dat hij iets gewoon niet snapt! Gaat 

het in de krant nog om een slechte grafiek die onleesbaar is voor de lezer, hier 

houdt een ontwerper het publiek een spiegel voor van zijn eigen luiheid...

Het voor een breed publiek begrijpelijk weergeven van grote hoeveelheden 

gegevens heeft geleid tot niet alleen een breder begrip als het om het lezen 

van diagrammen en grafieken gaat, maar ook tot een zekere ‘grafiekmoeheid’: 

vele grafieken worden niet of nauwelijks bekeken, en dit feit is ook
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bekend. Daarom worden grafieken vaak ingezet om een kranten- of tijdschrift-

artikel een betrouwbaar uiterlijk te geven: kijk, wat wij beweren is waar, want 

er is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, en dat bewijzen we door mid-

del van een grafiekje. Bij nadere bestudering blijkt soms de grafiek onlees-

baar te zijn, of een prachtig vormgegeven luchtbel: enkele gegevens die door 

een fraaie weergave een heel ingewikkeld uiterlijk 

krijgen.

       

The weather project

De catalogus van ‘the weather 

project’ van Olafur eliasson bevat 

15 prachtige diagrammen, die een 

antwoord lijken te geven op een 

vraag.  Hiernaast: ‘in which season 

do you kiss someone other thean 

your partner the most?’ 
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Digitalisering en de oneindige database

Veranderingen als gevolg van computergebruik
Tekst en beeld zijn niet langer gebonden aan een (papieren) oppervlak. We 

hebben geen zetters meer nodig, of donkere kamers om foto’s gebruiksklaar te 

maken. De toegang tot de verschillende media is sterk vereenvoudigd: iedere 

pc-bezitter is een potentieel grafisch ontwerper geworden.  Bovendien brengt 

de computer twee nieuwe aspekten waar grafisch ontwerpers tot nu toe nog 

helemaal geen ervaring mee hebben: beweging en geluid.

Vroeger moesten tijd-gerelateerde processen, zoals handleidingen, sequen-

tieel worden weergegeven, met extra hulp van pijltjes en andere symbolen, die 

alleen konden worden begrepen door afspraken tussen de ontwerper en de 

lezer over hoe dit gelezen moet worden. Tegenwoordig kunnen we ‘real-time’ 

vertellen met tekst en beeld, en bovendien delen van het verhaal koppelen 

met hyperlinks. 

De verhouding tussen ontwerper en publiek is veranderd: Vroeger kreeg het 

publiek altijd een vormgegeven produkt voorgeschoteld. Op het internet krijgt 

men nu te maken met een belangrijk nieuw punt:  een produkt is niet meer 

vast van vorm. Diverse nieuwe interfaces laten het uiterlijk afhangen van de 

handelingen die de gebruiker zelf verricht: interactiviteit is een 

belangrijke nieuwe ontwikkeling.

Nieuwe problemen
Het internet heeft voor het ontwerp consequenties die nog moeilijk zijn in te 

schatten. Het beeldscherm biedt een ontmoetingsplek tussen ontwerper en 

ontvanger. De ontvanger moet hele nieuwe vaardigheden ontwikkelen om de 

gewenste informatie te verkrijgen. Hij moet een nieuwe vorm van ruimtelijk 

voorstellingsvermogen ontwikkelen en een soort ruimtelijk geheugen, om 

succesvol te kunnen navigeren door een virtuele ruimte.  De belangrijkste 

recente ontwikkelingen van het internet zijn niet de hard- of software ontwik-

kelingen, maar de nieuwe organisatie en architectuur van de hypertekst infor-

matie. Hedendaagse ontwerpers moeten niet alleen een uitmuntend beeldend 

vermogen hebben, maar bovenal kennis hebben van de structuele aspekten 

van menselijke kennis, taal en communicatie.

Een van de grootste verschillen met de ‘oude’ media, is het gebruik van hy-

pertekst.Het belangrijkste probleem van hypertekst, is dat de gebruiker snel 

gedesoriënteerd raakt (men verliest het gevoel voor plaats en richting in een 
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niet lineaire omgeving), en extra geconcentreerd moet blijven omdat er ver-

schillende taken tegelijkertijd verricht worden. De oplossing hiervoor is het 

visualiseren van plaats en verplaatsing.

Sitemaps
De ontwikkeling van websites ging erg snel, en groeide exponentieel tussen 

1993 en 1997. De eerste websites waren niet meer dan een aantal gelinkte 

pagina’s, met daarop vaak lijsten van woorden of titels die weer gelinkt 

waren naar andere pagina’s, waarop vaak lijsten van woorden of titels die 

weer gelinkt waren naar andere pagina’s, enzovoorts, enzovoorts. Naarmate 

men grotere, complexere verzamelingen van pagina’s begon te maken, groei-

den de navigatieproblemen. Zoals met veel aspecten van het web, is het 

toevoegen van sitemaps aan websites door niemand gepland. Het gebeurde 

gewoon. Sitemaps zijn gemaakt voor de bezoeker van een site. De eerste site-

maps ontstonden in 1996.  Er zijn in principe vier manieren om een sitemap 

weer te geven, hoewel er vele mogelijke mengvormen zijn.

1) hiërarchische lijsten, die horizontaal of vertikaal verbanden aangeven

�) progressieve ontsluiting: met uitklapmenu’s

3) cirkels: circulaire arrangementen

4) metaforen: metaforische weergaven van de informatie

Binnen deze vormen worden belangrijkheid, verbanden en verschillen ook 

weergegeven door lettertype, lettergrootte, achtergrondkleur, inspringingen, 

verbindingslijntjes of symbolen.

Door data aangestuurde sitemaps
De tot nu toe besproken ‘maps’ bevatten informatie waarvan de opdrachtge-

ver of de ontwerper dacht, dat ze handig of noodzakelijk zouden zijn voor de 

gebruiker. Er bestaan tegenwoordig echter ook maps die gemaakt worden door 

een computerprogramma: de ‘mapmaker’ genereert een kaart uit de gelezen 

data.

Een website bestaat uit een verzameling gelinkte documenten. Een automa-

tische mapmaker moet dus altijd eerst de gegevens over de documenten en 

over de wijze waarop ze gelinkt zijn verzamelen. Zo’n programma, dat een 

‘webwalker’, een ‘crawler’ of een ‘spider’ wordt genoemd, komt binnen op de 

homepage en wandelt dan over de hele site heen. Het is van essentieel belang 

dat het programma herkent wanneer het een pagina al bezocht heeft, anders 

blijft het eeuwig rondlopen. Ook is het noodzakelijk dat het een link binnen de 

site kan onderscheiden van een link naar een andere website, anders zou de 
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mogelijkheid bestaan dat de kruiper vrolijk doorgaat en van link naar link hop-

pend het hele web in beeld probeert te brengen...

Natuurlijk zijn er oneindig veel problemen als een programma op deze wijze 

informatie bijeenzoekt. Als er popups worden gegenereerd door pagina’s, of 

als er links zijn gemaakt met Flash of javascript of andere niet html-manieren, 

dan worden ze over het hoofd gezien.  En aangezien een groot deel van de 

visueel aantrekkelijke sites tegenwoordig met Flash gebouwd zijn, zullen deze 

programma’s snel moeten worden aangepast willen ze zinvol blijken. Verder is 

de manier hoe er hiërarchie wordt aangebracht in de automatische kaart nogal 

basaal: de homepage is level 1, alle pagina’s die vanaf de homepage kunnen 

worden bereikt zijn level �, alle pagina’s die vanaf een level � pagina kunnen 

worden bereikt zijn level 3, enzovoorts. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat een 

niet logisch in elkaar zittende site door een dergelijk programma helemaal 

fout in kaart wordt gezet.

Het web heeft sterk bijgedragen aan ons bewustzijn van wat er mogelijk is met 

grote verzamelingen van documenten. Naarmate de wereldwijde verzameling 

van websites groeit, groeit ook de behoefte aan gereedschappen en tech-

nieken die nodig zijn voor het lokaliseren, analyseren en organiseren van 

grote verzamelingen informatie. Het is noodzakelijk automatisch bepaalde 
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Webverkeer

Benjamin Fry bouwde een 

programma dat niet alleen laat 

zien hoeveel mensen een 

bepaalde webpagina bezoeken, 

maar ook hoe bezoekers bewegen 

van de ene pagina naar de andere, 

zodat de verbanden tussen de 

pagina’s en verschillende websites 

duidelijk worden. Hoe vaker een 

link wordt aangeklikt, hoe dikker 

de witte knooppunten worden, 

waardoor ze de aandacht gaan 

trekken. Als gevolg hiervan zal 

iemand uit nieuwsgierigheid dan 

weer zo’n link aanklikken... 

De manier waarop de map 

verandert in de loop van de tijd, 

vertoont veel overeenkomsten met 

organische systemen zoals bijvoor-

beeld bacteriegroei.



begrijpelijke patronen in die enorme hoeveelheden data te herkennen. De 

map die hieruit voortkomt, is niet zozeer een map van de website zelf, maar 

een map die een representatie is van een verzameling informatie. Getoonde 

verbanden kunnen bijvoorbeeld trefwoorden zijn, inplaats van de navigatie-

links die in de site zijn ingebouwd. Nog een ander gebied dat in kaart kan 

worden gebracht is het surfgedrag van webbezoekers. Dit kan veel belangrijke 

informatie opleveren voor zowel marketing-doeleinden als voor websitebou-

wers (Webverkeer).

‘De praktijk van het in kaart brengen van websites dient hetzelfde doel als de 

traditionele cartografie: namelijk het beter begrijpen van de wereld om ons 

heen. Het is heel vaak niet mogelijk een zinvolle, begrijpelijke map te maken 

door data in een programma te laden en de rest aan het programma over te 

laten. Een map is net als een traditionele (land)kaart  een multi-interpretabele 

creatie. Het altijd een oplossing van een specifiek probleem. Een program-

matisch vervaardigde map is zonder hulp vaak onleesbaar. Daarbij komt dat 

een deel van het menselijke ontwerp altijd op niet-logische wijze ontstaat, 

noem het een visuele logica. De manier waarop bijvoorbeeld kleur wordt 

toegepast is heel persoonlijk, en resulteert in een bepaalde esthetiek. Visuele 

schoonheid  kan de acceptatie vergemakkelijken. Het menselijk oog onder-

scheidt verschillen in onder andere: grootte, tint, plaats, textuur, 

contrast, vorm, en richting. Kaarten en sitemaps worden gemaakt door ge-

bruik te maken van deze verschillen. Het is daarnaast belangrijk gebruik te 

maken van bestaande conventies, dit vergemakkelijkt het begrip,’ aldus 

Krzysztof Lenk in ‘Mapping Web Sites’
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De toekomst

Door de overvloedige aanwezigheid van computers op ieder terrein, worden er 

de laatste jaren over ieder denkbaar onderwerp gegevens verzameld. 

Die gegevens op zich zijn voor de mens niet nuttig of relevant. Pas als er 

verbanden kunnen worden gelegd kunnen deze gegevens zinvol blijken te zijn. 

Om verbanden te kunnen leggen is het noodzakelijk diagrammen te maken om 

de gegevens te visualiseren. Zoals in het vorige hoofdstuk al is aangegeven 

bestaan er al enige tijd computerprogramma’s die zelf diagrammen genereren 

op basis van ingevoerde gegevens. Een groot probleem van deze diagrammen 

echter, dat ze zonder uitleg bijna niet of in elk geval moeilijk te begrijpen zijn 

(Napoleon).

Napoleon

De kaart die de Franse ingenieur 

Charles Minard maakte van de 

Russische veldtocht van Napoleon 

in de winter van 181�. Deze kaart 

toont de grootte van het leger door 

de breedte van een band die over 

de kaart loopt, en de heenweg 

en terugkeer aangeeft, met de tem-

peratuur tijdens de terugtrekking 

weergegeven in een lijngrafiek aan 

de onderkant van de kaart.
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MIT (Massachusets Institute of Technology) is nu dit probleem aan het onder-

zoeken: is het mogelijk een computerprogramma te bouwen, dat door middel 

van de ingevoerde gegevens in staat is niet alleen een diagram weer te geven, 

maar bovendien een in normale mensentaal gegeven uitleg te genereren op 

basis van die gegevens? Hiertoe koppelt men een intelligent grafisch presen-

tatie systeem aan een ‘natuurlijke taal generator’ (die bestaat uit een tekst 

planner, een zogenaamde tactische beslissingen planner en een zins-

constructiebouwer)

Het resultaat van al deze automatisering is natuurlijk wel dat ieder diagram er 

ongeveer hetzelfde uit gaat zien. Het diagram wordt nog uitsluitend bepaald 

door de gegevens, zonder dat een ontwerper er een interpretatie aan geeft. 

Zolang het om werkgegevens gaat, voor wetenschap, onderzoek of bedrijfs-

leven, is dit een prima methode die veel tijd en geld bespaart. Maar als infor-

mation design wordt ingezet om publiek te overtuigen, zal een dergelijke auto-

matisch vervaardigde diagram waarschijnlijk niet voldoende blijken.
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 Conclusie          

Vóór de formulering van de chaostheorie zaten wetenschappers met een 

fenomeen waar men geen raad mee wist. Bij het maken van modellen voor 

(tijds)dynamische systemen kwam men soms tot uitkomsten die heel sterk 

afweken van de verwachte uitkomsten. Lange tijd dacht men, dat het pro-

bleem lag bij het niet juist opstellen van het model. Als maar met alle factoren 

rekening zou worden gehouden, zouden de uitkomsten kloppen met de ver-

wachting. Neem als voorbeeld de weersvoorspelling: als er iets overwachts 

gebeurde in het model, zou dat misschien betekenen dat men de temperatuur 

van de zeestromingen was vergeten mee te nemen in de berekening. Als dat in 

het model was opgenomen en er gebeurde weer wat onverwachts, zocht men 

naar een andere factor die over het hoofd was gezien. Uiteindelijk, als men 

alle factoren meenam, zou het model perfecte voorspellingen kunnen doen....

De chaostheorie maakte een einde aan deze verwachting:  men heeft ontdekt 

dat bij deze specifieke tijdsdynamische systemen er bepaalde gebieden zijn 

waar een miniem verschil in input een enorme wijziging in de output kan be-

werkstelligen: de beruchte vlinder van Lorenz: de vleugelslag van een vlinder 

in Brazilië kan in Tokio een orkaan bewerkstelligen...Het enige dat de weten-

schapper kan doen, is voorspellen dat in een bepaald deel van zijn onderzoek 

de uitkomsten hemelsbreed uit elkaar kunnen liggen...

Dit probleem, dat ik het accepteren van onmacht zal noemen, toont enige 

gelijkenissen met de problemen en de omgang daarmee, die momenteel te 

signaleren zijn in de wereld van het grafisch ontwerp. Het is inmiddels een

algemeen aanvaard feit, dat de ontwerper vandaag de dag wordt geconfron-

teerd met enorme hoeveelheden gegevens die in complexe verbanden met 

elkaar staan. De reactie van de ontwerper hierop kan grofweg in tweeën 

gedeeld worden. Aan de ene kant zien we ontwerpers als Edward Tufte, en 

Nigel Holmes. Zij trachten regels te maken, waaraan een goed ontwerp moet 

voldoen. Zij zijn als de wetenschappers die hun modellen aan blijven passen, 

in de hoop een perfect model te maken: als de regels kloppen, kan de ontwer-

per achteroverleunen. Grafisch ontwerp als een door data aangestuurde kaart-

maker: Voer de gegevens in en het perfecte ontwerp komt er vanzelf.

Aan de andere kant zien we mensen als bijvoorbeeld Gerard Hadders. 

Zij gaan uit van - ik blijf de vergelijking met de chaostheorie even handhaven 

- de effecten van de vleugelslag van de vlinder. Zij betogen, dat een ontwerper 

onmogelijk alle aspecten kan overzien bij een overvloed van gegevens zoals 
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die waar ontwerpers in deze tijd mee te maken krijgen. Omdat het onmogelijk 

is een passend model te maken moet de ontwerper zijn eigen overzicht creëren 

door keuzes te maken en daarbij te blijven. Zelfs het werk van Benjamin Fry 

met de chromosoomkaarten zou ik in deze categorie willen indelen: hoewel hij 

geen gegevens kan weglaten, beslist hij wel hoe hij bepaalde gegevens bena-

drukt (Chromosoompatronen) .

Er is echter nog een derde mogelijkheid, die uitsluitend beschikbaar is voor 

internet: Door het bouwen van nieuwe interfaces zorgt een groep ontwerpers 

ervoor dat er dynamische ontwerpen ontstaan, die hun vorm pas aannemen 

door de handelingen van de gebruiker. De keuze, welke gegevens gebruikt 

worden in het beeld en welke worden weggelaten, ligt dan in handen van de 

gebruiker. De ontwerper heeft hiervoor een groot abstract voorstellings-

vermogen nodig, en veel technisch inzicht (of vaardigheid: veel van de huidige 

ontwerpers van nieuwe interfaces bouwen deze zelf). De mogelijkheden van 

deze vorm van ontwerpen beginnen pas de laatste vijf jaar duidelijk te worden, 

en het lijkt duidelijk dat er op dit terrein nog heel veel zal gebeuren.

Het is  van groot belang dat de ontwerper open staat voor alle aspecten van 

zijn onderwerp. En ieder aspect moet in een ontwerp goed bekeken worden. 

Niet, zoals in sommige ontwerpen van Rem Koolhaas, veel aandacht voor een 

goed concept, en bruikbaarheid van het ontwerp in de praktijk op het tweede 

plan. Of een commercieel succesvol ontwerp, zonder enige visie. 
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Chromosoompatronen

Op een chromosoom is een 

bepaald patroon te herkennen.  

De variaties binnen dat patroon 

geven de verwantschap tussen 

twee personen aan. Een kaart van 

deze patroonvariaties kan helpen 

om de variaties binnen families, of 

bevolkingsgroepen te verhelderen. 

Deze afbeelding laat de patroon-

vergelijking zien van 5oo verschil-

lende mensen



Bij een lezing van Luna Maurer tijdens de projectmaand grafisch ontwerpen 

�005 kwam een affiche aan bod, dat zij had gemaakt voor een expositie over 

meubelontwerp in het stedelijk museum. Zij had een prachtig concept bedacht 

en toegepast, hetgeen een aantrekkelijke affiche had opgeleverd; het was 

echter volstrekt onduidelijk dat het affiche over een expositie van 

meubelontwerp ging... Hoewel het opstellen van spelregels een ontwerper 

enorm kan helpen om een consequent ontwerp te maken, moet het opstellen 

van en handelen naar deze regels niet verward worden met het ontwerpen zelf.

De ontwerper moet zich niet laten beperken door zijn eigen inzichten en, 

minstens zo belangrijk, zijn eigen vaardigheden. Hoewel een ontwerper met de 

huidige technische middelen zijn eigen fotograaf, programmeur, én 

drukker kan zijn, lijkt het niet verstandig een schaap met vijf poten te willen 

worden. Een ontwerper moet bereid zijn zich werkelijk te verdiepen in zijn 

onderwerp, maar moet er geen expert in willen worden. Juist door de hulp van 

experts in te roepen op die terreinen waar zijn onderwerp daarom vraagt, krijgt 

de ontwerper de ruimte om creatief te blijven op zijn eigen gebied, het ontwer-

pen. Bovendien zorgt het samenwerken met steeds nieuwe experts ervoor dat 

zijn blik  ruim blijft en geopend voor de wereld om hem heen, in plaats van te 

verzanden in de beperkte kring van ontwerpers. Zo kan worden voorkomen dat 

ieder nieuw ontwerp getoetst wordt aan de ontwerpen van collega’s in plaats 

van aan werking in de praktijk.
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Complexiteit in beeld

Detail van de kaart op de vorige 

bladzijde. De ‘normale’ weergave 

van een chromosoom, zoals op het 

horizontale vlak is aan-

gegeven, geeft geen houvast voor 

patroonvergelijkingen.

Elke letter, elke verhouding van 

elk kleurblok, elke grijze verbin-

dingslijn tussen twee kleurblok-

ken, heeft een betekenis. Door 

onderscheid in verhouding, kleur, 

plaatsing op het vlak, kortom 

door het gebruik van grafische 

gereedschappen geeft Benjamin 

Fry wetenschappers inzicht in hun 

eigen onderzoeksresultaten.



Natuurlijk zal er altijd plek blijven voor eenvoudige ontwerpen. Posters, huis-

stijlen en dergelijke zullen altijd ontworpen moeten worden. Dit deel van het 

grafisch ontwerp wijkt echter in belangrijke mate af van alles waarover tot 

nu toe gesproken is. Hier kan een ontwerper gewoon zijn eigen handschrift 

doorvoeren zonder dat daardoor zijn ontwerp onbruikbaar wordt. Doordat de 

hoeveelheid gegevens waar de ontwerper rekening mee moet houden relatief 

gering is, wordt hij niet door die gegevens geleid. 

De ware uitdaging voor de ontwerper ligt naar mijn mening in het gebied van 

de complexiteit. Hier kan een ontwerper niet alleen zijn esthetisch gevoel, 

maar ook zijn volledige intellect inzetten. Ik ben ervan overtuigd dat een 

beginnend ontwerper een werkmethode zal  moeten vinden om succesvol met 

complexiteit om te gaan. Een debutant ziet het werk van beroemde vakgenoten 

en denkt: hoe doet-ie dat? En de beroemde vakgenoten zijn vaak best bereid 

na te denken over hoe zij ontwerpen en proberen daar een soort hand-

leidingen voor te maken. Of ze proberen in het onderwijs een ontwerpmethode 

te introduceren.  Het probleem in Nederland is echter dat een student die een 

opleiding zoekt waar hem een ontwerpmethode wordt geboden, geen keuze 

heeft: alleen Post-St.Joost biedt een ontwerpmethode. Sterker nog, andere �e 

fase opleidingen wijzen een ontwerpmethode als een ongewenst verschijnsel 

naar de prullenmand! 

Sommige ontwerpers werken puur op hun intuïtie, en laten het aan de 

beschouwer over om betekenis in hun ontwerp te ontdekken. Het publiek 

is hier intussen behoorlijk aan gewend. Boeken met een opeenvolging van 

beelden worden hogelijk gewaardeerd. Het ontbreken van een verhaal wordt 

heel elegant opgelost door de beschouwer zelf, die kan er namelijk zelf ieder 

verhaal bij verzinnen dat hij wil, waardoor een verhaalloos boek opeens heel 

persoonlijk wordt. Deze ‘tak’ van grafisch ontwerpen kan inderdaad wel zonder 

ontwerpmethode, maar bij complexe ontwerpvraagstukken zoals waar Benja-

min Fry zich mee bezig houdt (Complexiteit in beeld),  lijkt mij een methodi-

sche benadering onontbeerlijk.

Arnhem, mei �005
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