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Voorwoord

Dit boek is het resultaat van mijn promotieonderzoek dat ik tussen 2004 en 
2009 verrichtte aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur 
(OGC) van de Universiteit Utrecht. Aan de basis van dit onderzoek ligt de 
fascinatie die ik in mijn beroepspraktijk als ontwerper en dtp’er opdeed met 
de ontwikkeling en systematiek van huisstijlen. Over de historische ontwik-
keling hiervan was vreemd genoeg weinig bekend. 
 Enkele jaren later – in 2003 – liep ik als afsluiting van mijn opleiding 
Taal- en Cultuurstudies stage bij het Graphic Design Museum. Hier deed ik 
onderzoek naar de huisstijl van de NS. Mijn toenmalig stagebegeleidster prof. 
dr. Ester Cleven suggereerde mij om te promoveren op een onderzoek naar de 
geschiedenis van huisstijlen. Prof. dr. Jeroen Stumpel, mijn latere promotor, 
reageerde enthousiast op dit idee. 
	 Zijn	interesse	in	grafische	vormgeving,	en	dat	van	mijn	tweede	lezer,	
dr. Ghislain Kieft in reclame, waren een belangrijke steun tijdens dit onder-
zoek waarvoor ik hen wil bedanken. Niet in de laatste plaats wil ik echter mijn 
erkentelijkheid uitspreken voor Frederike Huygen. In de laatste fase van mijn 
onderzoek heeft zij het proefschrift uitgebreid doorgelezen en van commentaar 
voorzien. 
 Daarnaast waren er ook andere zorgvuldige lezers zoals de ontwerpers 
Ben Bos en Gert Dumbar. Een laatste correctie was in handen van mijn moeder, 
Janny Bakker. Mochten er desondanks nog fouten en onzorgvuldige formule-
ringen in zitten, dan zijn die geheel voor mijn rekening. Een instelling die ik 
in	het	bijzonder	wil	bedanken	is	het	Nederlands	Archief	Grafisch	Ontwerpers	
(NAGO), waar Britt Grootes en Marie Christine van der Sman mij toegang 
gaven tot het ongeïnventariseerde archiefmateriaal van Total Design. 
 Ook dank aan de vele geïnterviewde ontwerpers en bedrijfsmedewer-
kers die met hun werkervaring en hun levensverhalen de ontwikkeling van 
huisstijlen voor mij tot leven brachten. Tot slot mijn dank aan mijn medepro-
movendi van het OGC, alsook de leden van de werkgroep Moderne Kunst en 
de leden van GRADE. De gesprekken met hen tijdens dit onderzoek droegen 
aanzienlijk bij aan het werkplezier tijdens het schrijven van dit boek.
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Droom van helderheid : 
Huisstijlen, ontwerpbureaus 
en modernisme in Nederland 
: 1960-1975 

 
Hij stelde de spelregels samen, waaraan elk  
KLM-kantoor van Tokyo tot Turijn, zich nu dient te 
houden. Elk lepeltje, schoteltje, elke wagen en elk 
vliegtuig, ALLES zal nu uniform worden. Over de 
hele wereld.1 

 
In 1963 introduceerde de Koninklijke Luchtvaart-
maatschappij (KLM) als het eerste Nederlandse 
bedrijf een huisstijl. Alle vormgevingsuitingen van 
het bedrijf werden voorzien van een nieuw modern 
embleem bestaande uit de bekende geabstraheerde 
kroon met daaronder de afkorting ‘KLM’. Niet  
alleen vliegtuigen en grondmaterieel kregen dit 
nieuwe merk maar ook bijvoorbeeld serviesgoed, 
tassen, brochures, affiches en briefpapier. Het gaf 
deze items een onderlinge samenhang die verder 
werd versterkt door de toepassing van een licht-
blauwe kleur en de toepassing van hetzelfde letter-
type. Een embleem, een kleur en een lettertype, zijn 
de drie basiselementen van wat tegenwoordig be-
kendstaat als een huisstijl. De eigenlijk huisstijl is 
echter het onderliggende systeem; de aanwijzingen 
die ervoor zorgen dat de basiselementen overal op 
dezelfde wijze worden toegepast.  

De KLM verwachtte met de invoering van 
een huisstijl een modern imago te verwerven. Het 
maakte verlies en men vermoedde dat dit verband 
hield met het feit dat het als ouderwets werd ervaren. 
De visuele presentatie van het bedrijf speelde hierin 
een belangrijke rol. Zo werden er meerdere emble-
men en logo’s gebruikt wat voor verwarring kon 
zorgen. Als eerste moest daarom de herkenbaarheid 
van het bedrijf vergroot worden door de invoering 
van één embleem. Daarnaast moest de vormgeving 
van het embleem, en die van de huisstijl als geheel, 
modern aandoen. Het management van de KLM 
hoopte dat het bedrijf hierdoor een betere positie 
zou verwerven op de markt.  

Tegenwoordig is het normaal dat een organi-
satie van enige omvang een huisstijl heeft. Vrijwel 
iedereen komt er dagelijks mee in aanraking. De 
meeste gebouwen, voertuigen en reclame-uitingen 
die door organisaties worden gebruikt, zijn herken-
baar gemaakt door middel van een huisstijl. Zelfs  
tot in de portemonnee van menig burger zijn ze 
doorgedrongen getuige de vormgeving van vele 
kortings- en bankpassen. Ondanks het belang en de 
aanwezigheid van huisstijlen in de maatschappij is 
er over de historische ontwikkeling van huisstijlen 
nauwelijks iets bekend. Dit proefschrift wil daarin 
verandering brengen aan de hand van een onderzoek 
naar de ontwikkeling van huisstijlen in Nederland 
tussen 1960 en 1975.  
                                                                            
1 Han van der Meer, ‘Kroon op werk van Engels ontwer-
per: KLM bekent kleur’, de Volkskrant, 18 juli 1964; ‘Hij’ 
is F.H.K. Henrion, de ontwerper van de huisstijl van de 
KLM. 

Nederland en huisstijlen 
Nederland speelde aanvankelijk geen rol in de  
wereldwijde ontwikkeling van huisstijlen.2 Voor-
lopers waren de Verenigde Staten en Engeland, waar 
in de jaren vijftig de eerste huisstijlen verschenen. 
Pas na de introductie van de huisstijl van KLM ver-
schenen er in Nederland meer huisstijlen. Bekende 
voorbeelden van bedrijven die huisstijlen invoerden, 
zijn PAM (1965), AH (1966), NS (1968) en DSM 
(1969). Net als de KLM wilden ze een modern en 
gunstig beeld van zichzelf scheppen.  

De groei van het aantal huisstijlen bereikte 
haar hoogtepunt in het begin van de jaren zeventig. 
Rond deze tijd begon, in navolging van het bedrijfs-
leven, ook de overheid opdrachten op dit gebied te 
verlenen. Dit gebeurde het eerst bij gemeentes en 
regionale overheden. Eind jaren zeventig volgde 
ook de Rijksoverheid. Ontwerphistoricus Kees 
Broos schreef in 1993: ‘[…] op dit moment heeft 
elk ministerie, elke universiteit en vrijwel iedere 
gemeente een logo en daarmee verbonden huis-
stijl.’3 Tegenwoordig wordt onder Nederlandse 
ontwerpers aangenomen dat er geen land ter wereld 
is waarin de overheid huisstijlen zo heeft omarmd 
als in Nederland.4  

In Nederland werden de meeste grote huis-
stijlen uit de jaren zestig en zeventig ontworpen door 
slechts drie ontwerpbureaus. Het zijn dan ook de 
hoofdrolspelers van dit proefschrift. Het bekendste 
bureau is het in 1963 opgerichte Total Design (TD). 
Beroemde ontwerpers die bij dit bureau werkzaam 
waren, zijn Benno Wissing, Wim Crouwel en Ben 
Bos. Door zijn strenge modernistische vormgeving 
verwierf TD een grote reputatie in de ontwerpwereld. 

Een bureau dat zich pas aan het eind van de 
jaren zestig met huisstijlontwerpen profileerde, is 
het in 1962 opgerichte Tel Design (Tel). Een naam 
die toevalligerwijze sterk overeenkomt met die van 
Total Design. Begin jaren zeventig zette Tel zich 
onder de creatieve leiding van ontwerper Gert 
Dumbar sterk af tegen TD waarvan de ontwerpen in 
de jaren zeventig door sommige ontwerpers en critici 
als te uniform werden ervaren.  

Het derde ontwerpbureau is het Engelse  
Allied International Designers (AID), een bureau 
dat nog niet eerder in de ontwerpgeschiedenis is 
beschreven. James Pilditch, de directeur van AID, 

                                                                            
2 Pas omstreeks 1990 kwamen Nederlandse huisstijlen in 
de internationale belangstelling te staan en werden ze als 
een bewonderenswaardig voorbeeld gezien. Dit gold met 
name voor huisstijlen van Studio Dumbar zoals die voor 
de KPN (1989) en voor de politie (1992).  
3 Kees Broos, Paul Hefting, Grafische vormgeving in Ne-
derland : Een eeuw, Bussum 1993, p. 177.  
4 ‘Er is geen land dat waarschijnlijk maar in de buurt komt 
van onze huisstijldichtheid in overheidskringen.’ Uit:  
Ben Bos, ‘Huisstijlwijzer?’ in: Patrick Spijkerman (red.), 
De vorm van de overheid, Den Haag/Amsterdam 2003,  
pp. 9-11 (9); ‘Nederland was veranderd in Legoland. Een 
Nederlandse motoragent lijkt op een grote plastic pin te 
zitten, met een hoofd wat je (en hij) 360º kan draaien en er 
dus ook in zijn geheel af kan trekken. De vrolijk geschil-
derde treinen van de Nederlandse Spoorwegen lijk je zo 
van de rails te kunnen oppakken. En zo is er nog meer in 
ons land geïnfantiliseerd door een overdadige vorm-
geving.’ Fragment uit een lezing van ontwerper Chris 
Vermaas aangehaald in: Piet Schreuders, Lay in – lay out : 
En ander oud zeer, Amsterdam 1997, pp. 129-130. 
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stond een commerciële benadering voor. Hierdoor 
was het voor sommige opdrachtgevers een aantrek-
kelijk alternatief voor TD en Tel. Deze bureaus 
waren immers niet altijd geïnteresseerd in het doel 
dat veel bedrijven uiteindelijk met de invoering van 
een huisstijl nastreefden; een verbetering van het 
bedrijfsresultaat. 

Bij Nederlandse ontwerpbureaus ging de ont-
wikkeling van huisstijlen gepaard met een zeker 
idealisme. Met name TD koesterde wat men zou 
kunnen noemen ‘een droom van helderheid’. Zijn 
modernistische ontwerpbenadering, met als meest 
uitgesproken exponent de huisstijl, zou communi-
catiestromen verbeteren en de maatschappij effi-
ciënter en ordentelijker doen functioneren. TD had 
een groot vertrouwen in het bedrijfsleven als een 
centrale en positieve factor in de maatschappij.  

In de jaren zeventig werd het bedrijfsleven – 
evenals het modernisme – verdacht in de ogen van 
sommige ontwerpers. Het bedrijfsleven zou een te 
grote invloed uitoefenen op de maatschappij en het 
modernisme werd als autoritair gezien. Zulke ont-
wikkelingen zorgden voor interne spanningen bij 
TD en Tel die poogden de modernistische manier 
van werken, dan wel de modernistische esthetiek 
aan te passen. Deze crisis viel samen met een eco-
nomische recessie en vormt de afsluiting van dit 
onderzoek.  

Huisstijl, corporate identity en brands 
Dit proefschrift richt zich op wat een huisstijl in de 
dagelijkse praktijk van de ontwerpwereld en het 
bedrijfsleven inhoudt: de uniforme toepassing van 
enkele visuele basiselementen met als doel een or-
ganisatie herkenbaar te maken en een bepaalde uit-
straling te verlenen.  

Een dergelijk begrip van een huisstijl is niet 
onomstreden. Zo wordt in plaats van het woord 
‘huisstijl’ ook wel gebruikgemaakt van het woord 
‘corporate identity’. In de ontwerpwereld betekent 
dit vaak hetzelfde als huisstijl. Op theoretisch  
niveau wordt er in vakgebieden als sociologie,  
bedrijfskunde en marketing echter een meer socio-
logische invulling gegeven aan corporate identity. 
Hierin wordt het in verband gebracht met identiteit, 
communicatie en bedrijf in bredere zin.5 In de litera-

                                                                            
5 Enige voorbeelden van definities van corporate identity; 
‘Corporate identity is de strategisch geplande en operatio-
neel ingezette zelfrepresentatie en gedrag van een onder-
neming naar binnen en naar buiten toe op basis van een 
vastgelegde ondernemingsfilosofie, een lange termijn 
ondernemingsdoelstelling en een bepaald gewenst imago, 
met de wil, alle handelingsinstrumenten van een onderne-
ming als een eenheid naar binnen en buiten toe tot gelding 
te laten komen’ (Birkigt & Stadler, 1988); ‘Unternehmens-
identität (corporate identity): Summe aller Darstellungs-
weisen, in denen sich das Unternehmen präsentiert vor 
Mitarbeitern, Kunden, Kapitalgeburn, Öffentlichkeit. Nach 
Organisationseinheiten ist CI die Summe aller typischen 
und miteinander harmonisierten Darstellungsweisen von 
Design, Kultur und Kommunikation (Antonoff, 1985); 
‘[…] Corporate identity geeft het onderscheidend vermo-
gen en de herkenbaarheid van de individuele eigenschap-
pen van de onderneming weer. Identiteit in deze zin omvat 
het onderscheiden en herkennen van delen van de totale 
onderneming en het toekennen van delen tot dat geheel.’ 
(Tanneberger, 1987) uit: C.B.M. van Riel, Identiteit en 
imago : een inleiding in de corporate communication, 

tuur die door deze vakgebieden wordt geproduceerd, 
wordt af en toe meewarig geschreven over bedrijven 
en grafisch ontwerpbureaus die corporate identity 
vooral als een visueel verschijnsel zien.6 Deze kritiek 
is niet helemaal terecht.  

Ten tijde van haar ontstaan in de jaren vijftig, 
had corporate identity immers juist betrekking op de 
manier waarop organisaties door gebruik te maken 
van de eerder beschreven huisstijlelementen, streef-
den naar een uniforme visuele presentatie. Het  
begrip ‘corporate identity’ werd dan ook door een 
ontwerpbureau geïntroduceerd. Pas in de jaren  
zeventig begonnen de wegen zich te scheiden toen 
sociologen en marketingdeskundigen een nieuwe 
invulling gaven aan het begrip.  

Een ander misverstand is dat een huisstijl het-
zelfde is als een merk, ook wel ‘brand’ genoemd. 
Hierbij wordt de huisstijl van bijvoorbeeld de  
Nederlandse Spoorwegen zonder meer op één hoop 
gegooid met een brand als Heineken. De gelijkenis 
ligt voor de hand, gezien het feit dat beide gebruik-
maken van een embleem of een logo. Een brand 
echter is niet zonder meer hetzelfde als een huisstijl 
of een corporate identity. Zo verwijst een huisstijl 
meer naar een organisatie en verwijst een brand 
meer naar een product dat door een organisatie 
wordt geproduceerd.  

Huisstijlen worden vaak gebruikt door dienst-
verlenende organisaties. Diensten zijn niet tastbaar 
en dus moeilijk te visualiseren en herkenbaar te 
maken. Daarom brengt men de middelen waarmee 
een dienst wordt gerealiseerd, zoals voertuigen, 
vestigingen en publiciteitsmateriaal door middel van 
een huisstijl visueel in overeenstemming met elkaar. 
Hierbij is het gebruik van een embleem of logo 
alleen meestal niet voldoende maar maakt men ook 
gebruik van specifieke kleuren en lettertypes.  

Brands daarentegen hebben meer betrekking 
op concrete consumentenproducten. Deze zijn her-
kenbaar aan het merk op de verpakking of op  
het product. Aan de betekenis van dit merk wordt 
invulling gegeven door reclame-uitingen. Om in  
te spelen op de snel veranderende consumenten-
voorkeuren wisselt de vormgeving van verpakkin-
gen, producten en reclame-uitingen –  afgezien van 
het merk zelf – sneller dan die van een huisstijl.7  
                                                                                                    
Schoonhoven 1992 [Engelse editie: C.B.M. van Riel, 
Principles of Corporate Communication, Harlow 1995],  
p. 33. 
6 ‘The emphasis accorded to graphic design in business 
identity studies [de auteur gebruikt ‘business identity’ als 
containerbegrip voor corporate identity, corporate brand-
ing en corporate marketing. red.] has been perpetuated by 
many so-called corporate identity consultancies who are, 
to all intents and purposes, graphic design consultancies. 
[…] Such has been the influence of graphic design that it 
has almost become axiomatic that any change of business 
identity will have an attendant change of visual identity. 
The author has not, to date, discovered a case where a 
corporate identity consultancy advising a client during a 
business identity change programme has not, as a mini-
mum, tweaked the corporate logo. This is a curious state  
of affairs and again raises some profound questions.’ Uit: 
John M.T. Balmer, ‘Corporate Identity, Corporate Brand-
ing and Corporate Marketing – Seeing Through the Fog’, 
European Journal of Marketing (3/4), 2001, pp. 248-291 
(265-266). 
7 Het afgelopen decennium is er een tendens waarneem-
baar waarbij het onderscheid tussen huisstijl en brands 
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In dit onderzoek wordt geen gebruik gemaakt 
van het begrip ‘logo’ om een specifiek vormgege-
ven merk mee aan te duiden. In plaats daarvan 
wordt ‘embleem’ gebruikt. Dit kan bestaan uit een 
‘logo’ – een vormgegeven woordmerk – én een 
‘beeldmerk’ – een term die voor zich spreekt. ‘Logo’ 
is een afgeleide van het Griekse woord ‘logos’, wat 
meestal vertaald wordt als ‘woord’. Het is absurd 
om hier ‘beeld’ mee aan te duiden. Ook werd in  
de onderzochte periode de term ‘logo’ nauwelijks 
gebruikt. Wel werd er gesproken over merken (meer 
een juridische term), symbolen, vignetten, emblemen 
en – vanaf het midden van de jaren zestig –
beeldmerken. 

Literatuur over huisstijlen 
Het is opvallend hoe weinig er over de historische 
ontwikkeling van huisstijlen is gepubliceerd.  
De enige substantiële publicatie is Joerg Crone’s 
Die visuelle Kommunikation der Gesinnung :  
Zu den grafischen Arbeiten von Otl Aicher und der 
Entwicklungsgruppe 5 für die Deutsche Lufthansa 
1962. In dit proefschrift onderzocht hij de totstand-
koming van de in 1962 geïntroduceerde huisstijl 
voor de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa.8 
De auteur besteedde echter weinig aandacht aan de 
algemene historische ontwikkeling van huisstijlen. 
Ook in andere studies gebeurt dit nauwelijks.  

De belangrijkste bron van informatie over  
de ontwikkeling van huisstijlen is, zo zou men ver-
wachten, de literatuur die specifiek betrekking heeft 
op de geschiedenis van het grafisch ontwerpen en, 
in mindere mate, het industrieel ontwerpen.  
In enkele sinds de jaren tachtig verschijnende histo-
rische overzichtswerken over vormgeving wordt 
kort ingegaan op de ontwikkeling van huisstijlen. 
De meest bekende publicaties zijn Richard Hollis’ 
Graphic Design : A Concise History, Philip B. 
Meggs’ A History of Graphic Design en Twentieth 
Century Design van Jonathan M. Woodham.9  

Zoals in veel Engelstalige publicaties wordt 
huisstijl hierin corporate identity genoemd. Slechts 
in de meest algemene zin wordt gesteld dat een 
ontwerper of opdrachtgever belangrijk is geweest in 
de geschiedenis van de ontwikkeling van corporate 
identity. Een toelichting op wat het is en wat de 
motieven waren van niet alleen ontwerpers maar 
ook van bedrijven om corporate identities te ont-
wikkelen, ontbreekt echter. Eenzelfde verschijnsel is 
ook waar te nemen in de vele monografieën die over 

                                                                                                    
vervaagt. Er wordt steeds meer gesproken over ‘corporate 
brands’. 
8 Joerg Crone, Die visuelle Kommunikation der Gesinnung 
: Zu den grafischen Arbeiten von Otl Aicher und der Ent-
wicklungsgruppe 5 für die Deutsche Lufthansa 1962, 1998 
[proefschrift Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg i. Br.) 
ongepubliceerd]. 
9 Richard Hollis, Graphic Design : A Concise History, 
London 1994 [in 2002 verscheen de 2de editie]; Philip B. 
Meggs, A History of Graphic Design, New York 1989 [in 
2005 verscheen de 4de editie]; Jonathan M. Woodham, 
Twentieth Century Design, New York 1997. Zie ook: 
Stephen J. Eskilson, Graphic Design : A New History, 
New Haven 2007; Roxane Jubert, Typography and 
Graphic Design : From Antiquity to the Present, Paris 
2006 [o.e. Roxane Jubert, Graphisme, Typographie, His-
toire, Paris 2005]. 

grafisch ontwerpers verschijnen. Op een enkele 
uitzondering na kenmerken ze zich door een klas-
sieke kunsthistorische benadering waarbij de nadruk 
ligt op de persoonlijke ontwikkeling van de ontwer-
per. Een uitzondering is de monografie Wim Crou-
wel : Mode en Module. Kunsthistorica Frederike 
Huygen en criticus Hugues Boekraad belichten in 
diverse essays, die ook los van elkaar kunnen wor-
den gelezen, de activiteiten van Wim Crouwel.10  

Ontwerpers zelf schreven ook regelmatig 
boeken over huisstijlontwerp. Vanaf het eind van  
de jaren zestig verschenen er enkele publicaties 
waarin ze hun inzichten over huisstijlen naar  
voren brachten. Het bekendste voorbeeld van  
een dergelijke publicatie is Wally Olins’  
The Corporate Personality : An Inquiry into the 
Nature of Corporate Identity.11 Hierin schetste hij 
een enthousiasmerend beeld van de waarde die een 
corporate identity voor bedrijven heeft. Minder 
bekend, maar wel zo relevant in de Nederlandse 
context is Huisstijl : een expressie van kwaliteitszin 
van ontwerper Ben Bos.12 Publicaties als deze kun-
nen niet los worden gezien van de promotionele 
waarde die ze hebben voor de auteurs en de ontwerp-
bureaus waarvoor ze werkten. Hierdoor hebben ze 
slechts een beperkte waarde als informatiebron. 

De bedrijfsgeschiedenis kent enkele historici 
die een bijzondere interesse hadden in de manier 
waarop bedrijven omgingen met hun beeldvorming. 
Roland Marchand liet in Creating the Corporate 
Soul : The Rise of Public Relations and Corporate 
Imagery in American Big Business zien hoe enkele 
grote Amerikaanse ondernemingen in de eerste helft 
van de twintigste eeuw een gunstig beeld van zich-
zelf probeerden te scheppen door gebruik te maken 
van zogenoemde ‘institutional advertising cam-
paigns’.13 Een andere belangrijke studie is die van 
David E. Nye over het meer dan één miljoen foto’s 
tellend archief van het elektronica- en machinebe-
drijf General Electric. In zijn boek Image Worlds : 
Corporate Identies at General Electric : 1890-1930 
analyseerde Nye de manier waarop dit bedrijf foto-
grafie inzette als een middel om zijn beeldvorming 
                                                                            
10 Frederike Huygen, Hugues Boekraad, Wim Crouwel : 
Mode en Module, Rotterdam 1997; Handig is de aanwe-
zigheid van een notenapparaat. 
11 Wally Olins, The Corporate Personality : An Inquiry 
into the Nature of Corporate Identity, New York 1978.  
De historicus Steve Baker merkte in een analyse van dit 
boek op: ‘His writings must, of course, be understood as 
inseperable from his business activities.’ In a 1981 article 
in Designer called ‘Getting new business’, he suggested 
that any effective design consultant should ensure that  
they publish articles ‘in influential publications like 
Management Today or The Director’. He also explained 
that one of his firm’s tactics for attracting a particular 
company’s business was to send its chief executive a  
copy of The Corporate Personality.’ Uit: Steve Baker,  
‘Re-reading ‘The Corporate Personality’, Journal of 
Design History (4), vol. 2 1989, pp. 275-292 (275-276). 
Zie ook Wally Olins, Corporate Identity : Making Busi-
ness Strategy visible through Design, London 1989. 
12 Ben Bos, Huisstijl : een expressie van kwaliteitszin, 
Deventer 1986.  
13 Roland Marchand, Creating the Corporate Soul :  
The Rise of Public Relations and Corporate Imagery  
in American Big Business, Berkeley 1998. Zie ook:  
Roland Marchand, Advertising the American Dream : 
Making Way for Modernity : 1920-1940, Berkeley 1985. 
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te sturen.14 Een derde studie is Marketing Michelin : 
Advertising & Cultural Identity in Twentieth Centu-
ry France.15 Stephen L. Harp onderzocht hierin de 
wisselwerking tussen de marketingactiviteiten van 
bandenfabrikant Michelin en het Franse zelfbeeld. 
Deze studies zijn gebaseerd op zorgvuldig archief-
onderzoek en bieden een zeldzaam inzicht in de 
voorgeschiedenis van brands en corporate identity.  

Vaak betreft dergelijk onderzoek de periode 
van voor de Tweede Wereldoorlog. Bedrijven zijn 
terughoudend met het verstrekken van meer recente 
gegevens. Zoals Marchand in Creating the Corpo-
rate Soul liet zien, hechtten bedrijven er veel waarde 
aan de controle te behouden over hun beeldvorming. 
Betrouwbare historische studies over hoe bedrijven 
in een recentere periode werken aan hun beeldvor-
ming en dus ook aan een huisstijl ontbreken dan ook. 

Over de geschiedenis van het grafisch ontwerpen 
Wat tegenwoordig bekendstaat als de geschiedenis 
van het grafisch ontwerpen, heeft lange tijd het ka-
rakter gehad van een vakgeschiedenis. Aan de basis 
van deze geschiedenis staan publicaties over typo-
grafie, een belangrijk deelgebied in de geschiedenis 
van het grafisch ontwerpen. Deze publicaties wer-
den geschreven door typografen en drukkers. Een 
klassieker op dit gebied is Daniel Berkeley Updike’s 
Printing Types : Their history, forms and use : A 
Study in Survivals uit 1922. Naast de geschiedenis 
van lettertypes beschreef hij ook de levensloop van 
de ontwerpers ervan, en de manier waarop zij hun 
lettermateriaal toepasten.16 

In de loop van de jaren verbreedde de thema-
tiek zich. Het modernisme in het grafisch ontwerpen 
in de jaren zestig uitte zich in een herwaardering en 
een historische bestudering van het modernisme in 
de jaren twintig. De opleving van de affichekunst 
korte tijd later had een soortgelijke historische  
terugblik tot gevolg. Deze aandachtsgebieden zijn 
duidelijk te herkennen in de historische overzichts-
werken over grafische vormgeving die vanaf begin 
jaren tachtig verschenen. Hierin worden vaak alter-
nerend ‘blokken’ typografie, modernisme, affiche-
kunst en sinds kort, postmodernisme behandeld. 
Daarnaast leggen deze werken een bijzondere be-
langstelling aan de dag voor de persoonlijke en 
stilistische ontwikkeling van grafisch ontwerpers.  

Ten tijde van het verschijnen van deze over-
zichtswerken ontstond ook de eerste kritiek op de 
beperkte blik waarvan deze vakgeschiedenis blijk 
gaf. In 1984 verscheen er een essay van de historicus 
Clive Dilnot waarin hij zich afzette tegen de per-
soonsgerichte en stilistische benadering zoals die 
gebruikelijk was in de geschiedschrijving van het 
ontwerpen. Terecht sprak hij zich uit voor een be-
studering van ontwerpen waarbij meer rekening 

                                                                            
14 David. E. Nye, Image Worlds : Corporate Identies at 
General Electric : 1890-1930, Cambridge (Mass.)/London 
1985. 
15 Stephen. L. Harp, Marketing Michelin : Advertising & 
Cultural Identity in Twentieth Century France, Balti-
more/London 2001. 
16 Daniel Berkeley Updike, Printing Types : Their History, 
Forms and Use : A Study in Survivals, Cambridge 1922. 

werd gehouden met sociaal-culturele factoren.17 
Juist deze  factoren kunnen immers meer inzicht 
geven in de relatie tussen vormgeving en maat-
schappij. 

Waar in de jaren tachtig nog vaak een stilisti-
sche benadering werd aangehangen met een lichte 
voorkeur voor de glorieuze ontwikkeling van het 
‘goede’ modernisme, kwam er in de jaren negentig 
ruimte voor nieuwe benaderingen. Het afgelopen 
decennium wordt de bestudering van grafische 
vormgeving ook wel onder de noemer ‘visual  
culture’ oftewel beeldcultuur geschaard. Onder  
deze paraplu gaat een kaleidoscopische hoeveelheid 
benaderingen, onderzoekers en onderwerpen schuil. 
Eerder dan een nieuwe onderzoeksbenadering of een 
nieuw vakgebied betreft het echter een vlotte term 
die door onderzoekers op doeltreffende wijze wordt 
ingezet om interesse op te wekken en financiële 
ondersteuning te verkrijgen.  

Sinds de jaren negentig verschijnen er af en 
toe publicaties waarin historici ervoor kiezen de 
geschiedenis van het grafisch ontwerpen in een 
wijder perspectief te onderzoeken. Zo verscheen in 
1999 het proefschrift van kunsthistorica Esther E. 
Cleven; Image bedeutet Bild : eine Geschichte des 
Bildbegriffs in der Werbetheorie am Beispiel der 
Niederlande : 1917-1967, waarin ze de ontwikke-
ling van het beeldbegrip in de Nederlandse recla-
mewereld onderzocht.18 Een andere interessante 
publicatie, uit 2000, is afkomstig van ontwerphisto-
ricus Jeremy Aynsley; Graphic Design in Germany 
: 1890-1940 waarin hij de professionalisering van 
het vak grafisch ontwerpen in Duitsland voor het 
voetlicht bracht.19 Mirelle Thijssen deed in 2002 in 
Het bedrijfsfotoboek 1945-1965 : professionalise-
ring van fotografen in Nederland uit de doeken hoe 
zich in Nederland het bijzondere genre van het be-
drijfsfotoboek ontwikkelde.20 Dergelijke onderzoe-
ken leveren in hun thematiek een belangrijke bijdra-
ge aan de geschiedenis van het grafisch ontwerpen.  

Ook deze studie verkent een nieuwe thema-
tiek en wel die van de relatie tussen ontwerper en 
bedrijf. Er wordt verondersteld dat de ontwikkeling 
van huisstijlen het resultaat is van de behoefte van 
het bedrijfsleven hieraan en de wil van ontwerp-
wereld om deze te realiseren: het is in de gezamen-
lijke interactie tussen bedrijfsleven en ontwerpers 
dat huisstijlen totstandkwamen. Door deze interactie 
te onderzoeken worden de motieven duidelijk die 
bedrijven en ontwerpers hadden om huisstijlen te 
ontwerpen en te implementeren. Hierbij doemt de 
vraag op in hoeverre de motieven van bedrijfsleven 
en ontwerpers overeenkwamen en op wat voor  
manier deze tot uiting kwamen in de vormgeving 
van de huisstijlen.  

                                                                            
17 Clive Dilnot, ‘The State of Design History : Part I : 
Mapping the field’, Design Issues (1), vol. 1 Spring 1984, 
pp. 4-23. 
18 Esther Erika Cleven, Image bedeutet Bild : eine  
Geschichte des Bildbegriffs in der Werbetheorie am  
Beispiel der Niederlande : 1917-1967, Utrecht 1999. 
19 Jeremy Aynsley, Graphic Design in Germany : 1890-
1945, London 2000 [Bewerking van een in 1997 afgerond 
proefschrift]. 
20 Mirelle Thijsen, Het bedrijfsfotoboek 1945-1965 : pro-
fessionalisering van fotografen in Nederland, Rotterdam 
2002 [bewerking van een in 2000 afgerond proefschrift]. 
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Afbakening  
In dit proefschrift wordt de periode tussen grofweg 
1960 en 1975 onderzocht. Deze bestrijkt de opkomst 
en de versplintering van de modernistische huisstijl 
in Nederland. De afbakening moet niet al te letter-
lijk worden genomen maar eerder als een zwaarte-
punt worden gezien. Om een goed inzicht te krijgen 
in de ontwikkeling van sommige huisstijlen was het 
noodzakelijk enige uitstapjes te ondernemen naar de 
jaren vijftig en in één geval zelfs naar het begin van 
de jaren tachtig. 

Aan de basis van dit onderzoek staan vijf  
grote casestudies: KLM, PAM, AH, NS en DSM, 
aangevuld met een serie kleinere zoals De Gruyter, 
Simon de Wit en de PTT. Het zijn bekende voor-
beelden van huisstijlen en vanuit historisch oogpunt 
gezien is het belangrijk dat de ontwikkeling ervan 
wordt vastgelegd. Over tien à vijftien jaar is dit ge-
zien de leeftijd van de betrokkenen een stuk lastiger. 
Deze huisstijlprojecten lieten niet alleen sporen na 
in archieven maar ook in de vorm van herinneringen. 
Dit rijke, tot nu toe nog maar nauwelijks gebruikte 
materiaal bood een goed inzicht in de motieven van 
ontwerpers en bedrijven om huisstijlen te ontwikke-
len en te implementeren.  

Een andere reden om juist grote huisstijlen te 
onderzoeken was dat ze vanwege hun bekendheid 
veel aandacht genereerden in de pers en in de ont-
werpwereld. De indruk lijkt gerechtvaardigd dat ze 
een voorbeeld waren voor kleinere huisstijlen. De 
onderzochte casestudies worden dan ook representa-
tief geacht voor de ontwikkeling van huisstijlen in 
Nederland tussen 1960 en 1975.  

In de selectie ervan is gestreefd naar een even-
redige vertegenwoordiging van (semi)overheids- en 
private bedrijven. Daarnaast is erop gelet dat deze 
bedrijven een zekere diversiteit vertoonden in de 
activiteiten die ze ontplooiden. Het betreft zowel 
bedrijven die diensten verleenden alsook bedrijven 
die producten aan de man brachten. Ook moesten de 
cases chronologisch gespreid zijn in de onderzochte 
periode en gebruikt kunnen worden om de werkwijze 
van de commercieel en creatief gezien belangrijkste 
ontwerpbureaus in Nederland te onderzoeken.  

Tot slot konden deze casestudies gebruikt 
worden om bepaalde aspecten van de ontwikkeling 
van huisstijlen uit te diepen. Uit de casestudie van 
KLM blijkt bijvoorbeeld dat de ontwikkeling van 
een huisstijl een lange voorgeschiedenis kan ken-
nen. In de casestudie over PAM worden de basis-
elementen van de modernistische huisstijl nader 
bekeken en bij AH staat de verhouding tussen ont-
werp- en reclamewereld centraal. Bij de NS, wordt 
gebruikmakend van de kennis uit eerdere hoofd-
stukken, opnieuw en dieper ingegaan op de interac-
tie tussen bedrijf en ontwerpbureau. Vervolgens 
wordt bij DSM het streven naar efficiency in het 
bedrijfsleven in verband gebracht met de modernis-
tische huisstijl. 

De keuze om de ontwikkeling van grote huis-
stijlen te bestuderen brengt met zich mee dat zelf-
standig werkende ontwerpers nauwelijks aan bod 
komen. Grote huisstijlen werden meestal ontworpen 
door ontwerpbureaus. De geschiedenis van deze 
bureaus is een belangrijk subthema in dit proef-
schrift. In Nederland waren in de jaren zestig en 
zeventig slechts drie ontwerpbureaus actief die  

regelmatig grote huisstijlen ontwierpen: Total Design, 
Tel Design en AID. Een enkele uitzondering daarge-
laten ontplooiden andere ontwerpbureaus zoals 
BRS, Smidswater en Studio Dumbar pas in de tweede 
helft van de jaren zeventig activiteiten op dit gebied. 

Bronnenverantwoording 
Eerder bleek dat secundaire literatuur over de histo-
rische ontwikkeling van huisstijlen ontbreekt. Dit 
onderzoek berust dan ook grotendeels op primaire 
bronnen zoals tijdschriften, archieven van bedrijven 
en ontwerpbureaus, en interviews met betrokkenen. 

Tijdschriften dienden om een algemene in-
druk te krijgen van de ontwikkeling van huisstijlen. 
Buitenlandse tijdschriften die werden doorgenomen 
zijn: Print (De Verenigde Staten), Design (Groot-
Britannië), Gebrauchsgraphik (West-Duitsland) en 
Graphis (Zwitserland). Bestudering van deze tijd-
schriften leverde nieuwe inzichten op over de ver-
spreiding van ideeën over huisstijlen en droeg bij 
aan een betere karakterisering van de Nederlandse 
ontwikkeling van huisstijlen. 

Nederlandse tijdschriften die werden bestu-
deerd zijn: Ariadne, Revue der Reclame en Adfor-
matie. Deze publicaties richtten zich voornamelijk 
op de reclamewereld. Ze waren echter ook een be-
langrijke informatiebron voor ontwerpers. Nederland 
beschikte in tegenstelling tot enkele andere landen 
immers niet over tijdschriften die specifiek voor de 
ontwerpwereld bedoeld waren. Een uitzondering 
betrof het door het Instituut voor Industriële Vorm-
geving gepubliceerde Maandbericht. Hierin werd 
echter opvallend weinig aandacht besteed aan grafi-
sche vormgeving.  

Een andere belangrijke bron vormden bedrijfs-
archieven. Een probleem hierbij was dat, met uit-
zondering van de PTT, vormgeving binnen bedrij-
ven vaak geen duidelijke organisatorische inbedding 
had waardoor informatie moeilijk te lokaliseren 
was. Daarnaast was archiefmateriaal van afdelingen 
of personen die zich in wijdere zin met vormgeving 
en communicatie bezighielden, zoals reclame-,  
public relations- en architectonische afdelingen, 
vaak geruimd.21 Dit gebeurde zowel door het bedrijf 
zelf alsook door de archiverende instantie.  

Gelukkig behoorden huisstijlen, net als grote 
reclamecampagnes, tot de weinige vormgevingsui-
tingen die door afdelingen bij directievergaderingen 
ter sprake werden gebracht. De notulen van deze 
vergaderingen boden een goede ingang om te kijken 
wie zich met de ontwikkeling van een huisstijl be-
zighield. Hieruit bleek dat er vaak werkgroepen 
werden opgericht bestaande uit vertegenwoordigers 
van verschillende afdelingen die de ontwikkeling en 
implementatie van huisstijlen begeleidden. Vanuit 
deze werkgroepen verspreidden verslagen, rappor-
ten en correspondentie zich naar alle regionen van 
het bedrijf. Meer dan bij andere vormgevingsuitin-
gen was men dan ook afhankelijk van de mede-
werking van alle afdelingen.  

                                                                            
21 Een voorbeeld van een afdelingsarchief dat wel (gedeel-
telijk) bewaard is gebleven, is dat van de Voorlichtings-
dienst van DSM, in te zien bij het Regionaal Historisch 
Centrum Limburg te Maastricht. 
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Het is deze verspreiding van correspondentie 
over verschillende afdelingen, en de rapportages 
over huisstijlen aan de directie die hebben voor-
komen dat de informatie over huisstijlen het lot  
trof van dat van correspondentie over veel andere 
vormgevingsuitingen: de vuilverbranding. Samen 
met artikelen uit personeelsorganen, bedrijfsbladen, 
en de reeds eerder genoemden vakbladen leverden 
bedrijfsarchieven een redelijk compleet beeld op 
waaruit de motivering om een huisstijl te ontwik-
kelen kon worden afgeleid.  

Het vaak tekstuele materiaal uit bedrijfs-
archieven bleek onmisbaar te zijn bij de bestudering 
van het materiaal uit de archieven van ontwerpbu-
reaus. Het merendeel van het archiefmateriaal van 
ontwerpbureaus had een visueel karakter en werd 
niet gedateerd of van toelichting voorzien. Het be-
trof schetsen, presentexemplaren, presentatieboards, 
dia’s en ander fotografisch materiaal en besloeg 
circa dertig meter aan plankruimte. Typerende 
voorbeelden op dit gebied waren de archieven van 
Tel Design en van Henrion.  

Een uitzondering was het archief van Total 
Design waarin wel veel zakelijke correspondentie 
aanwezig was. Helaas was de toegang tot dit meer 
dan honderd meter strekkende archief zeer beperkt 
en kon pas op het laatste moment enig materiaal 
worden ingezien. Hierdoor kon er in de praktijk 
nauwelijks beschikt worden over nieuw bronnen-
materiaal over dit belangrijke ontwerpbureau en 
haar huisstijlopdrachten.22 Dit is een groot gemis 
voor een studie die zich juist ten doel stelt de  
ontwikkeling van huisstijlen, ontwerpbureaus  
en modernisme in Nederland te bestuderen.  

Een voordeel hiervan was dat er meer tijd 
overbleef voor onderzoek naar ontwerpbureaus als 
Tel Design en AID. Met name dit laatste ontwerp-
bureau vormde een uitdaging omdat het geen archief 
naliet. Desondanks kon met materiaal dat afkomstig 
was uit bedrijfsarchieven, tijdschriftenartikelen en 
uit privé-archieven van enkele voormalig medewer-
kers een redelijk inzicht worden verworven in de 
ontwikkeling van dit bureau. Toch was ik meer dan 
bij andere deelonderzoeken voor informatie over 
AID en de door haar ontwikkelde huisstijlen afhan-
kelijk van interviews met betrokkenen. 

Pas in laatste instantie is er in dit onderzoek 
gebruikgemaakt van interviews met personen die 
betrokken waren bij de ontwikkeling van huisstijlen. 
Uit interviews komt naar voren wat niet of zelden 
terug te vinden is in archiefmateriaal: de persoonlijke 
beleving. Interviews geven inzicht in persoonlijke 
motieven, over waarom in het verleden op een  
bepaalde manier werd gehandeld. Daarnaast kunnen 
ze ook gebruikt worden als bron van feitelijke infor-
matie. Het gebruik van interviews is echter niet 
zonder gevaar.  

                                                                            
22 Tot 2005 was een deel van het Total Design archief in te 
zien bij het Stadsarchief Amsterdam. Na de overdracht van 
het gehele Total Design archief aan het Nederlands Achief 
Grafisch Ontwerpers (NAGO) werd de toegang sterk be-
perkt. Het NAGO rondde de registratie van het archief af 
in 2009. Tegenwoordig is het tekstuele deel in te zien in 
het Stadsarchief Amsterdam en ligt het beeldmateriaal in 
het Graphic Design Museum in Breda. 

Mensen bezitten de natuurlijke neiging om 
coherente verhalen te reconstrueren over het verle-
den waarbij vaak de beperktheid van het eigen ge-
zichtsveld onderschat wordt. Dit is waarschijnlijk 
een van de redenen waarom er bij sommige geïnter-
viewden een neiging bestond tot het aandikken van 
de eigen rol. Lastig was dat het moeilijk was hun 
verhalen te dateren, iets wat met name gold voor 
ontwerpers, voor wie de besproken opdrachten vaak 
een van de vele waren die ze in hun leven hadden 
uitgevoerd. Ook de leeftijd van de geïnterviewden 
was van invloed op de kwaliteit van de interviews. 
De meesten waren op het moment dat het onderzoek 
plaatsvond achter in de vijftig, niet zelden waren er 
echter ook bij die de negentig al waren gepasseerd.  

Door tijdens interviews gebruik te maken van 
de inmiddels samengestelde casestudies die waren 
opgebouwd uit zowel tekstueel als visueel materiaal 
uit bedrijfs- en ontwerpersarchieven bleek het echter 
goed mogelijk om het geheugen van geïnterviewden 
te stimuleren en nieuwe feiten op tafel te krijgen. 
Voor zover gegeven informatie direct betrekking 
had op de casestudies is ze zo veel mogelijk geveri-
fieerd bij andere betrokkenen. Daarnaast werd inge-
gaan op de algemene persoonlijke en professionele 
ontwikkeling van de geïnterviewden. Deze persoon-
lijke ‘monografieën’ zijn nauwelijks uitgewerkt in 
dit onderzoek maar gaven wel een bredere context 
die meer inzicht verschafte in hun handelen. 

14



1 – EEN HELDER BEGRIP : HISTORIOGRAFIE VAN DE HUISSTIJL 
 

1 - Een helder begrip :     
Historiografie van de      
huisstijl 

 
De bestaande historiografie hecht veel belang aan 
een reeks zogenoemde huisstijl-‘pioniers’ uit de 
periode tussen grofweg 1900 en 1960. Deze neemt 
een aanvang met de Allgemeine Elektricitäts Gesell-
schaft (AEG) en beweegt zich via bedrijven als 
London Underground, de Container Corporation of 
America (CCA), Olivetti en de International Busi-
ness Machines (IBM) naar 1960 om vervolgens op 
te houden.1 Vaak wordt in publicaties bij 
vermelding van deze bedrijven een pioniersrol op 
het gebied van huisstijlen gesuggereerd door bij 
vermelding ervan prominent een embleem, en soms 
een lettertype af te beelden. Bedrijven als AEG en 
London Underground (later London Transport) 
besteedden inderdaad opvallend vroeg aandacht aan 
de toepassing van één uniform lettertype. In de uni-
forme toepassing van andere vormgevingselementen 
weken ze echter, evenals de andere ‘pioniers’, 
nauwelijks af van andere bedrijven.  

Het Amerikaanse bedrijf General Electric pas-
te bijvoorbeeld al vanaf 1908 in al zijn drukwerk 
zijn GE-embleem toe. Vanaf 1922 werd het ook 
zorgvuldig op fabrieken, producten, uniformen en 
dergelijke aangebracht onder het motto; ‘reputation 
is repetition’.2 Een ander voorbeeld betreft het Ame-
rikaanse warenhuis Greenhut & Company dat vanaf 
1906 voor al zijn briefpapier, verpakkingen, decora-
ties en bestelwagens dezelfde kleur groen gebruik-
te.3 Luchtvaartmaatschappij KLM bracht begin jaren 
twintig voor al haar advertenties dezelfde omkade-
ring aan. Ook streefde het naar het gebruik van één 
lettertype.4 Dit zijn slechts enkele voorbeelden en 
een gericht onderzoek zal er ongetwijfeld meer naar 
voren brengen.  

De belangrijkste reden voor de aandacht die 
‘pioniers’ in de historiografie krijgen, is dan ook 
niet dat ze bepaalde vormgevingselementen uniform 
doorvoerden als wel de uitzonderlijke interesse die 
ze hadden voor moderne kunst en vormgeving. 
Hierbij was er niet zelden sprake was van een be-
drijfsmecenaat. 

                                                
1 Richard Hollis, Graphic Design : A Concise History, 
London 1994 [rev.ed. 2002]; Philip B. Meggs, A History  
of Graphic Design, New York 1989 [in 2005 verscheen  
de 4de editie]; Jonathan M. Woodham, Twentieth Century 
Design, New York, 1997. Zie verder: Stephen J. Eskilson, 
Graphic Design : A New History, New Haven 2007; 
Roxane Jubert, Typography and Graphic Design : From 
Antiquity to the Present, Paris 2006 [o.e. Roxane Jubert, 
Graphisme, Typographie, Histoire, Paris 2005]. 
2 Roland Marchand, Creating the Corporate Soul :  
The Rise of Public Relations and Corporate Imagery  
in American Big Business, Berkeley 1998, p. 154. 
3 Idem, p. 28. 
4 G.I. Smit, R.C.J. Wunderink, I. Hoogland, KLM in beeld 
: 75 Jaar vormgeving en promotie, Naarden 1994, p. 27. 

Bedrijfsmecenaat 
Het eerste bedrijf dat vaak als ‘pionier’ wordt opge-
voerd, is de Duitse fabrikant van elektrische appara-
tuur AEG. Tussen 1907 en 1914 huurde het de veel-
zijdige kunstenaar Peter Behrens in om vorm te 
geven aan gebouwen, producten en publiciteitsuitin-
gen. De unieke gelegenheid die hij kreeg om zijn 
ideeën uit te voeren bij een van de grootste bedrij-
ven ter wereld, leidde tot veel belangstelling bij 
ontwerphistorici. AEG oefende echter nauwelijks 
invloed uit op de ontwikkeling van huisstijlen. Pas 
sinds historicus Tilmann Buddensieg in 1979 zijn 
grondige studie Industriekultur : Peter Behrens und 
die AEG publiceerde, staat het bedrijf bekend als 
huisstijlpionier.5 In bronnenmateriaal voor die tijd 
ontbreekt een dergelijke verwijzing naar AEG.  
‘Pioniers’ die al wel langere tijd in de belangstelling 
stonden van de ontwerpwereld, waren het Engelse 
vervoersbedrijf London Transport, de Amerikaanse 
verpakkingsspecialist CCA en de Italiaanse type-
machinefabrikant Olivetti.6 Net als AEG profileer-
den ze zich zowel op het gebied van moderne archi-
tectuur als van productontwerpen en grafische 
vormgeving. Hun vormgevingsuitingen kenmerken 
zich niet zozeer door hun uniformiteit als wel door 
hun diversiteit. Ze verleenden opdrachten aan vele 
bekende ontwerpers en kunstenaars waarbij ze zich, 
ingegeven door idealistische en commerciële motie-
ven, presenteerden als een mecenas.  

                                                
5 Zie voor AEG: H. Kadatz, Peter Behrens : Architekt, 
Maler, Grafiker und Formgestalter : 1868-1940, Leipzig 
1977; Tilmann Buddensieg, Henning Rogge (et. al) 
Industriekultur : Peter Behrens and the AEG : 1907-1914, 
Cambridge MA/London 1984 [o.e. Industriekultur: Peter 
Behrens und die AEG : 1907-1914, Berlin 1979]; A. 
Windsor, Peter Behrens, Architect and Designer, New 
York 1981; Ch. Burke, ‘Peter Behrens and the German 
Letter: Type Design and Architectural Lettering’, Journal 
of Design History (1), vol. 5 1992, pp. 19-37; F.J. Schwartz, 
‘Commodity Signs: Peter Behrens, the AEG, and the 
Trademark’, Journal of Design History (3), vol. 9 1996, 
pp. 153-184; K. Lange (red.), Die AEG im Bild, Berlin 2000. 
6 Zie voor London Transport: J. Laver, H.F. Hutchison, 
T.E. Griffits, Art for All : London Transport Posters 1908-
1949, London 1949; Christian Barman, The man who built 
London Transport : a biography of Frank Pick, Newton 
Abbott 1979; A. Forty, Objects of Desire : Design and 
Society 1750-1980, London 1986, pp. 222-238; O. Green, 
Underground Art : London Transport Posters, 1908 - to 
the Present, London 1990; O. Green, The London Under-
ground : an Illustrated History, London 1987; K. Garland, 
Mr. Beck’s Underground Map, Harrow Weald 1994. Zie 
voor CCA: Egbert Jacobson, ‘Container Corporation of 
America : Good Design – an important function of Man-
agement’, Graphis (30), 1950, pp. 136-147; Groff Conklin, 
‘World Geo-Graphic Atlas’, Print, July-August 1955, pp. 
44-51; G. Oeri, ‘Container Corporation of America : Great 
Ideas of Western Man : Advertising by Inference’, Graphis 
(74), 1957, pp. 504-513; James Sloan Allen, The Romance 
of Commerce and Culture : Capitalism, Modernism, and 
the Chicago-Aspen Crusade for Cultural Reform, Chi-
cago/Londen 1983. 
Zie voor Olivetti: G. Dorfles, ‘Olivetti’, Graphis (59), 
1955, pp. 222-235; M. Hartland Thomas, ‘Design Policy 
begins at the top’, Design (14), February 1950, pp. 8-11; 
G. Pintori, ‘Olivetti : A Designers View’, Print, March 
1961, pp. 35-43; H. Fischli, W. Rotzler, Stile Olivetti : 
Geschichte und Formen einer Italienischen Industrie, 
Zurich 1961; S. Kircher, Olivetti : A Study of the  
Corporate Management of Design, New York 1990. 
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Het mecenaat van deze bedrijven werd sterk 
geïdentificeerd met de managers of directeuren die 
dit beleid initieerden. Zo schreef de architectuur 
historicus Nikolaus Pevsner in 1945 over de man-
ager van London Transport: ‘Frank Pick must be 
mentioned in the history of architecture as the proto-
type of the 20th-century patron. A Medici, a Louis 
XIV, are impossible in an age such as ours. The new 
Mecenas is an administrator.’7 In gelijksoortige 
bewoordingen schreef een Zwitserse ontwerpcriticus 
in 1961 over Olivetti’s directeur: ‘Man kann die 
Persönlichkeit Adriano Olivetti ohne Übertreibung 
mit den großen Figuren der italienischen Renais-
sance vergleichen; Universalismus der Gedanken, 
gleichwertiges Interesse für Technik und Kunst, für 
Leistungskraft und Schönheit.’8 

De kracht van het door bedrijven als London 
Underground, CCA en Olivetti toegepaste mecenaat 
was, dat het werd gezien als een reflectie van het 
verlichte leiderschap van managers en directeuren 
als Frank Pick, Walther Paepcke (CCA) en Adriano 
Olivetti. Dit persoonsgebonden beleid was echter 
ook een zwakte. Na Pick’s overlijden in 1941 nam 
de aandacht voor vormgeving bij London Transport 
af. Hetzelfde gebeurde bij CCA en Olivetti na het 
overlijden van Paepcke en Olivetti in 1960. Juist 
rond deze tijd stond het vormgevingsbeleid van met 
name deze laatste twee bedrijven sterk in de belang-
stelling. 

Eind jaren vijftig had het bedrijfsleven mas-
saal moderne vormgeving omarmd als een manier 
om een gunstig imago te verwerven en de verkoop 
van hun producten te stimuleren. Dit zorgde voor 
grote belangstelling voor de ‘pioniers’ die op uitge-
sproken wijze gebruikmaakten van moderne vorm-
geving. In de praktijk gingen bedrijven er echter al 
snel toe over om huisstijlen te introduceren. Het was 
een stuk effectiever om overal een modern embleem 
op te plakken dan om alle vormgevingsuitingen een 
modern ‘karakter’ te geven. Dit gebeurde het eerst 
in Amerika. Onderzoek toonde daar aan dat een 
embleem niet alleen bijdroeg aan de herkenning van 
een bedrijf maar ook dat het een drager was van het 
bedrijfsimago.  

Naar een corporate identity 
In de jaren vijftig nam de belangstelling voor em-
blemen in Amerika snel toe. Zo verscheen in 1952 
de publicatie Seven designers look at trademark 
design met honderden praktijkvoorbeelden van em-
blemen en hun toepassing.9 De inleiding vermeldde: 
‘Trademarks serve best when they are widely used. 
If a design is to be a company symbol, then the 
more often it appears wherever the company name 
is seen, the better. It should be used on stationary, 
statements, invoices, purchase orders, checks and all 
official printed matter, as well as in general adver-
tising. It should appear on every manufactured 
product, on every truck or trailer, on every impor-

                                                
7 Nikolaus Pevsner, An Outline of European Architecture, 
Harmondsworth 1945 [rev. ed.], p. 218. 
8 F. Maurer, ‘Olivetti, das Gesicht einer Firma’, Werk :  
die Schweizer Monatsschrift für Kunst, Architektur, 
künstlerisches Gewerbe (48), april 1961, p. 138. 
9 Egbert Jacobson (red.), Seven Designers look at  
Trademark Design, Chicago 1952. 

tant sign and building or group of buildings. Thus 
employed, its impact on the public is multiplied 
many times beyond the number of people who  
receive an occasional letter or buy an occasional 
package.’10  

Amerikaanse onderzoeks- en reclamebureaus 
waren ondertussen al vanaf de jaren veertig begon-
nen op ‘wetenschappelijke’ wijze het communice-
rend vermogen van vormgeving te onderzoeken. 
Een belangrijke stimulans hiervoor was de opkomst 
van zelfbedieningswinkels. Consumenten vertrouw-
den niet langer op de aanbevelingen van de kruide-
nier maar gingen voortaan af op het uiterlijk van de 
verpakkingen in het schap. Maar hoe groot moest 
bijvoorbeeld het merk op een verpakking zijn om  
op te vallen? En wat was de beste kleur voor een 
bepaald product?11  

Het onderbewuste van consumenten werd 
hierbij een belangrijke rol toegedicht: ze zouden 
verborgen verlangens of afkeren hebben waarvan 
fabrikanten en reclamebureaus gebruik konden ma-
ken. Nieuwe onderzoeksmethoden uit de sociologie 
en de psychologie – ook wel ‘motivation research’ 
genoemd – konden deze naar boven brengen.12 Der-
gelijk onderzoek had niet alleen betrekking op ver-
pakkings- en productvormgeving maar ook op be-
drijven zelf. Deze zouden – zo was eind jaren vijftig 
in Amerikaanse ontwerpbladen te lezen – een aan-
trekkelijke ‘personality’, ‘look’ of ‘face’ moeten 
ontwikkelen. 

Een hieraan verwant concept dat zijn intrede 
deed was het ‘image’. Dit betrof alle associaties die 
iemand had ten aanzien van een bepaald ‘iets’.13 
Met behulp van onderzoek kon men vaststellen wat 
het gemiddelde ‘image’ was dat mensen hadden bij 
een bepaald product (‘brand-image’) of bedrijf 
(‘corporate image’). Was dit niet in overeenstem-
ming met wat een bedrijf of reclamebureau wilde, 
dan kon het proberen om dit te veranderen. De be-
langrijkste propagandist van dit concept was Pierre 
Martineau, hoofd marktonderzoek van  
The Chicago Tribune.14  

In 1958 constateerde hij dat beeldmerken be-
langrijke dragers werden van het ‘corporate image’. 
In een bekend geworden artikel over het ‘corporate 

                                                
10 Ibidem. 
11 Vance Packard, The Hidden Persuaders [Cardinal Edi-
tion], New York 1958 [o.e. New York 1957]. In dit pak-
kend geschreven boek – met hoofdstuktitels als ‘Babes in 
Consumerland’ en ‘The Psycho-Seduction of Children’ – 
beschreef Packard hoe wetenschap en industrie na de 
Tweede Wereldoorlog een monsterverbond sloten om  
de consument te manipuleren. 
12 Ibidem. 
13 Packard schreef in 1957: ‘The aim was to build images 
that would arise before our ‘inner eye’ at the mere mention 
of the products name, once we had been properly condi-
tioned. Thus they would trigger our action in a competitive 
sales situation.’ Uit: Packard, op. cit. (n. 11), p. 38. 
14 Martineau verwees hierbij naar een boek van Kenneth E. 
Boulding: ‘The author points out that it is not mere knowl-
edge and information which direct human behaviour, but 
rather it is the images we have – not what is true but what 
we believe to be true.’ Uit: Pierre Martineau, ‘Sharper 
focus for the corporate image’, Harvard Business Review 
(6), November-December 1958, pp. 49-58 (52). Martineau 
putte hier voor uit: Kenneth E. Boulding, The Image: 
Knowledge in Life and Society, Ann Arbor 1956. 
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image’ in de Harvard Business Review schreef hij: 
‘Taking a cue from the increased attention given to 
abstract symbols in corporate advertising, and from 
the greatly increased importance of product design 
and package design it is worth exploring the non-
verbal elements of advertising of significant carriers 
of meaning.’ Martineau haalde hierbij het voorbeeld 
aan van de Amerikaanse aluminiumproducent  
Alcoa. Dit bedrijf ‘pulled together many aspects of 
corporate meanings when it began using abstract 
symbols as a sort of trademark.’15 

Al geruime tijd bestond er het idee dat een 
beeldmerk stond voor meer dan alleen herkenning. 
Ontwerper Herbert Bayer schreef al in 1952 over het 
beeldmerk als een soort beeldtaal: ‘Advertising has 
created new visual techniques to penetrate the hu-
man eye and mind. The visual short-sign and with it 
the so-called trademark are new forms of pictorial 
stenography.’16 Toen er een duidelijke relatie was 
aangetoond tussen beeldmerk en ‘image’ begon dit 
idee op grote schaal in de reclamewereld door te 
dringen. Een reclameman schreef in 1959:  
‘The designer becomes the source of an entirely new 
language for his client […] Here in one meaningful 
symbol the designer projects for him the character, 
personality and nature of his business.17 

Er waren echter ook enkele bedrijven die geen 
uitgesproken gebruik maakten van een embleem, 
om zich een ‘image’ te verwerven; de ‘pioniers’.  
Zo schreef de bekende ontwerper Gordon Lippincott  
in 1960: ‘The Olivetti Corporation, for example, 
manages to convey a ‘look’ that is memorable –  
and it doesn’t even have a trademark’.18 De Engelse 
journalist en typograaf Alec Davis schreef iets 

                                                
15 Martineau, op. cit (n. 14), p 57. Ook uit een ander artikel 
van Martineau’s hand bleek dat emblemen veel associaties 
opriepen: ‘In a psychological study which was conducted 
for us on gasoline brands and companies, by far the most 
distinctions and meanings were created by the emblems 
and the color schemes used on the retail stations rather 
than by any product differences or verbalized claims of  
the companies.’A similar study, conducted by a New York 
industrial designer, took the symbols of mid western gaso-
line companies to eastern motorists who presumably were 
not familiar with them. Their evaluations of the companies 
were based therefore entirely on the shape and color of the 
symbols. Wherever this study examined the same symbols 
as our study did, the respondents’ evaluations were in 
almost complete agreement. For example a company using 
an oval-shaped symbol and a red, white, and blue color 
scheme was accorded by far the most positive evaluations. 
The company using a triangle was rated lowest on every 
scale. A dark color scheme used by another company cast 
an aura of dirtiness over its stations. […] What applies to 
gasoline stations applies with equal force to many other 
types of retailers. In the customers mind color schemes and 
designs have an intrinsic meaning.’ De studies waaraan hij 
refereerde waren: William E. Henry, Gasoline, Gasoline 
Companies and Their Symbols, Chicago 1957; Lippincott 
& Margulies, A Study of the Consumer Response to Oil 
Company Gas Station Signs, New York 1957. Uit: Pierre 
Martineau, ‘The Personality of the Retail Store’, Harvard 
Business Review (1), January-February 1958, pp. 47-55 
(51-52). 
16 Jacobson, op. cit. (n. 9), p. 49. 
17 A. Eckstein, ‘Identity for Small Business’, Print 
[Corporate Image Issue], May-June 1959, p. 44. 
18 J. Gordon Lippincott, ‘A New Look at the Corporate 
Image’, Print, November-December 1960, pp. 61-63 (63). 

soortgelijks in 1956: ‘An organisation which had the 
enterprise to find good designers for all the media it 
employs […] may find that it has acquired a recog-
nisable house style without consciously setting out 
to do so. […] One catches glimps of it in the prod-
ucts and publicity of Olivetti […] the Container 
Corporation of America’.19  

Een bedrijf dat op het grensvlak opereerde 
van bedrijfsmecenaat en huisstijl was computerfa-
brikant IBM. Geïnspireerd door Olivetti maakte dit 
bedrijf vanaf 1956 gebruik van modern en ‘goed’ 
ontwerp.20 Het besteedde echter ook veel aandacht 
aan de uniforme toepassing van zijn logo. IBM ves-
tigde hier niet graag de aandacht op. Een vertegen-
woordiger van het bedrijf schreef in 1959: ‘IBM’s 
‘corporate image’ can be summed up: good design 
itself is the image. […] Many companies prefer a 
continuity, a conformity of visual expression, giving 
a similarity in appearance through the use of logo, 
color and other design elements. […] The only 
sameness IBM depends up, actually seeks, is one  
of quality.’21 

Het begrip ‘corporate image’ verwierf een 
grote populariteit in het bedrijfsleven. Met terug-
werkende kracht werden tal van bedrijven die in 
voorgaande jaren veel aandacht besteedden aan 
communicatie- en vormgevingsuitingen in ontwerp-
bladen geroemd om hun zorgvuldig opgebouwde 
‘image’.22 Veel bedrijven en ontwerpers verwarden 
het echter met de middelen die ze gebruikten om  
dit image te beïnvloeden. Ook het Amerikaanse 
ontwerpbureau Lippincott & Margulies was zich 
hiervan bewust. Het constateerde in 1958: ‘[…]  
a company cannot ‘create’ or ‘build’ an image at all. 
The image “already exists” in the mind of the pub-
lic’. ‘For better or worse, every company has one 
the moment it opens its doors.’23  

Het bureau introduceerde een nieuw begrip 
dat betrekking had op wat volgens hen de beste 
manier was om het corporate image te beïnvloeden. 
‘Determining what people will see lies wholly 
within a company’s power. When it consciously and 
systematically works to create a clear, consistent, 
and favourable impression through its word and 
visual communications – when it establishes a goal 
and a method for reaching it – then it has what has 
come to be known as Corporate Identity System.’24 
Dit systeem had betrekking op een consistente 

                                                
19 Alec Davis, ‘House Style : Why is it important?’, Design 
(95) [special issue on House Style], November 1956, pp. 
17-25 (25). 
20 Steven Heller, Paul Rand, London/New York 1999, pp. 
145-173; Gordon Bruce, Eliot Noyes : A Pioneer of Design 
and Architecture in the Age of American Modernism, 
London/New York 2006, pp. 146-185. 
21 ‘IBM’s ‘New Look’’, Print [Corporate Image Issue], 
May-June 1959, pp. 24-28 (25).  
22 Zie het ontwerptijdschrift Print tussen 1958 en 1963.  
In het bijzonder; Print [Corporate Image Issue], May-June 
1959 en ‘Section 2 : 14 Capsulated Corporate Design 
Programs’, Print (5), November-December 1960, pp. 31-
58; W.B. McDonald, ‘A Corporate Image Programme – 
Titeflex’, Graphis (96), 1961, pp. 320-321. 
23 Lippincott & Margulies, ‘Corporate Identity–Part One’, 
Sense (13), 1958 in: ‘Sense 2’. Uit: Lippincott Mercer, 
Sense : The art and science of creating lasting brands, 
Gloucester (Mass.) 2004, pp. 23-25 (24). 
24 Idem, p.  25. 
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naamgeving van bedrijfsonderdelen en een uniforme 
toepassing van een logo of een beeldmerk. Twee jaar 
later voegde het bureau hier ook nog de uniforme 
toepassing van de ‘typestyle employed in its corpo-
rate logotype’, en kleur aan toe; ‘[…] it not only 
acts as a visual signal, but has the capability of 
evoking strong emotional responses in people’.25 
Hiermee waren de drie basiselementen van wat nu 
bekendstaat als een huisstijl – embleem, lettertype 
en kleur – in één begrip vastgelegd.  

Hoewel Lippincott & Margulies enkele be-
kende voorbeelden van corporate identities ontwierp 
– zoals die voor US Steel – betekende dit niet dat 
het de ontwikkeling van huisstijlen in Amerika  
domineerde. Ook veel andere ontwerpers en 
ontwerpbureaus hielden zich er in de tweede helft 
van de jaren vijftig mee bezig. Ontwerper Paul Rand 
ontwierp bijvoorbeeld de corporate identity van 
IBM en Westinghouse, ontwerper Saul Bass die van 
Alcoa, ontwerper Lester Beal die van The Internati-
onal Paper Company en Titeflex, en ontwerpbureau 
Chermayeff & Geismar die van de The Chase  
Manhattan Bank.26 

De ‘house style’ 
Het is goed mogelijk dat de aandacht voor de een-
duidige toepassing van een lettertype in de Ameri-
kaanse ‘corporate identity’ geïnspireerd is door 
ontwikkelingen in Engeland. Daar werd vanaf de 
jaren vijftig, en waarschijnlijk al eerder, gebruikge-
maakt van het begrip ‘house style’. Net als corpora-
te identity had het betrekking op de eenduidige toe-
passing van een embleem, lettertype en een kleur. 
Een belangrijk verschil was echter dat in Engeland 
het lettertype in eerste instantie belangrijker werd 
gevonden dan het embleem.  

 Het begrip ‘house style’ was oorspronkelijk 
afkomstig uit de drukkers- en uitgeverswereld en 
was afgeleid van de ‘rules of the house’. Deze had-
den betrekking op een voor drukker of uitgever 
specifieke opmaak van teksten. Het loodzetsel 
waarmee ze publicaties drukten, werd vaak op-
gemaakt door meerdere zetters. Om de eenheid te 
bewaren moesten er regels zijn, ‘rules of the house’ 
die iedere zetter kende. Het ging hier bijvoorbeeld 
om de spelling van woorden, het soort aanhalingen, 
of de manier waarop vreemde woorden werden 
weergegeven.27  

Een van de vroegste vermeldingen van het 
begrip ‘house style’ buiten de drukkerij stamt  

                                                
25 J. Gordon Lippincott, ‘A New Look at the Corporate 
Image’, Print, November-December 1960, pp. 61-63 (63). 
26 Zie: Steven Heller, Paul Rand, London/New York 1999; 
Gordon Bruce, Eliot Noyes : A Pioneer of Design and 
Architecture in the Age of American Modernism, Lon-
don/New York 2006, pp. 146-185; R. Roger Remington, 
Lester Beal : Trailblazer of American Graphic Design, 
New York/London, 1996; R. Roger Remington, American 
Modernism : Graphic Design 1920-1960, New Haven/ 
London 2003, pp. 146-165; ‘New Look for Alcoa’, Print, 
March-April 1963, pp. 18-21. 
27 Stanley Unwin, The truth about publishing, London 
1926, pp. 32-34; Unwin’s boek werd vele malen herdrukt 
en verscheen in diverse talen. In de Nederlandse vertaling 
werd ‘Rules of the house’ vertaald als ‘regels van het 
huis’. Uit: Stanley Unwin, De uitgeverij in haar ware 
gedaante, Amsterdam 1947. 

uit 1950. Toen schreef de journalist en typograaf  
Alec Davis: ‘The design of a firm’s printed matter 
“as a whole” is not only desirable for the economics 
which it makes possible, but, even more, because it 
helps to establish a “house style”. The value of this 
had been widely realised in recent years in printed 
packaging: successfull manufactures of many prod-
ucts from beauty preparations to Sheffield steel 
tools have given a family resemblance to their packs 
– for example, using similar lettering throughout, 
with different colours to identify different items in 
the range. When they are thus planned as a whole, 
they quickly become identified with the manufac-
turer who uses them and so serve as ‘reminder  
advertising’ for all his products.’28  

In 1956 verscheen een door Davis geschreven 
‘house style special’ van het bekende Engelse ont-
werpblad Design, waarin hij de ontwikkeling van dit 
nieuwe vakgebied onder de loep nam. Voorbeelden 
van huisstijlen die hij opvoerde lagen met name in 
de retailsector. Zo noemde hij bijvoorbeeld de huis-
stijlen van de viswinkelketen MacFisheries (Hans 
Schleger) en de kruideniersketens Albertus en 
Sainsbury’s. Deze voerden de belettering die ze 
gebruikten voor hun winkelgevels door op hun be-
stelauto’s en op drukwerk zoals briefpapier, adver-
tenties en catalogi. Andere voorbeelden die hij 
noemde, waren papierfabrikant Bowaters (F.H.K. 
Henrion) en de na de Tweede Wereldoorlog gena-
tionaliseerde Engelse spoorweg- en luchtvaartmaat-
schappijen.29  

Deze hadden een zogenoemde ‘design-
policy’. Met dit Engelse begrip werd gerefereerd 
aan een bedrijfsbeleid waarin het management be-
wust aandacht had voor met name industriële vorm-
geving. Het betrof een geïnstitutionaliseerde versie 
van het persoonsgebonden beleid van Pick bij 
London Transport. Een goed voorbeeld betreft de 
design-policy van de eind jaren veertig opgerichte 
luchtvaartmaatschappij British Overseas Airways 
Corporation (BOAC). Deze besteedde veel aandacht 
aan ‘goede’ vormgeving. Daarnaast paste het op 
uniforme wijze het al langer bestaande ‘speedbird’-
embleem toe (afkomstig van haar voorganger  
British Imperial Airways), en combineerde ze dat 
met een opvallend lettertype, genaamd Cyclone.30  

                                                
28 Alec Davis, ‘Printing design and the Print user’, Design 
(14), February 1950, pp. 2-5 (2-3). Davis vervolgde met: 
‘[…] in each instance it is a ‘house style’ of lettering that 
is shown – a style which is recognisable not only on the 
vans but in other lettering used by the same form, on 
products, packs, printed matter. This cultivation of family 
resemblance in the printed and painted word is a practice 
that should be more widely followed.’ 
29 Alec Davis, Design (95) [special issue on House Style], 
November 1956, pp. 13-56: ‘Sainsburys’ delivery vans are 
painted (in gold on brown) with lettering based on Albertus 
display type, which, since the war, has been adopted ‘for 
all printed matter used by the form, press advertisements, 
price lists, showcards, even the small price tickets used 
throughout their shops.’ Uit: Shelf Appeal, November 
1946. Geciteerd in: Alec Davis, ‘Van Lettering as part of a 
Consistent Design Policy’, Design (19), July 1950, p. 8-9. 
30 Alec Davis, ‘Better airport coaches for BOAC’, Design 
(41), May 1952, pp. 20-21; Davis, op. cit. (n. 19), p. 23. 
Zie voor de ontwikkeling van de BOAC-design policy: 
Frank Jackson, ‘The New Air Age: BOAC and Design 
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Interessant is dat Davis in deze ‘house style 
special’ ook inging op de functie van huisstijlen. 
Zijn ideeën hierover werden deels beïnvloed door 
Amerikaanse voorbeelden. Zo zouden huisstijlen 
een bedrijf weer een ‘air’ van ‘personality’ geven; 
‘A one man business had a ready made personality – 
the one man’s; but as soon as it increases in size, 
something of this individual character is lost.’31 
Klanten en werknemers kregen dan de indruk dat  
ze geconfronteerd werden met ‘a vast impersonal 
machine’. Een huisstijl vestigde weer een ‘persona-
lity’ van het bedrijf en droeg bij aan het ‘esprit de 
corps’. Enigszins cynisch voegde hij hieraan toe: 
‘Big corporations need to live down its reputation 
for soullessness, and if it cannot acquire  
a soul, it can at least acquire a house style.’ 

 Daarnaast noemde hij huisstijl, net zoals  
hij in 1950 al schreef, een vorm van ‘advertising’. 
De consistente repetitie van een logo grifte de naam 
van het bedrijf in het geheugen. Nauw verbonden 
hiermee was de verbeterde herkenning waarvoor een 
huisstijl zorgde. Deze achtte Davis met name van 
belang voor het internationale bedrijfsleven:  
‘[…] it is especially important today, when enter-
prise in export is taking British goods into markets 
where many of the prospective customers may not 
be able to read English […] and British makers 
names as names, do not mean much.’32  

Een andere reden om een huisstijl in te voeren 
was dat deze efficiënt was. Er konden bijvoorbeeld 
inkoopvoordelen worden gerealiseerd door dezelfde 
naamborden, briefpapieren en enveloppen te gebrui-
ken. Een kritische evaluatie van vormgevingspro-
ducten in het algemeen – zoals die het gevolg zou 
zijn van de invoering van een huisstijl – zou ook op 
technische tekortkomingen kunnen wijzen van bij-
voorbeeld verpakkingen, of bewegwijzering. Tot 
slot voegde hij er nog aan toe dat huisstijlen duide-
lijk maakten dat bedrijven ‘are living in present 
century’.33 Een huisstijl was dus ook een teken van 
moderniteit, een punt dat hij niet nader uitwerkte.  

Dit had misschien te maken met het karakter 
van het Engelse vormgeven dat, zoals uit veel van 
de door Davis genoemde huisstijlvoorbeelden blijkt, 
ouderwets aandeed. Pas omstreeks 1960 deden mo-
dernistische opvattingen over grafische vormgeving, 
afkomstig uit Zwitserland, hun intrede. Dit is bij-
voorbeeld terug te zien in de huisstijlen voor bedrij-
ven als Cyprus Airways en British Rail. Tegen deze 
tijd was ‘house style’ een gevleugeld begrip gewor-
den in de Engelse ontwerpwereld. Onder invloed 
van Amerikaanse ideeën zou het in de loop van de 
jaren zestig echter verdrongen worden door het 
begrip ‘corporate identity’.  

Het Zwitsers stramien 
In Zwitserland ontwikkelde zich in de jaren vijftig 
een ontwerpbenadering die ook wel bekendstaat als 
de ‘Zwitserse school’ of de ‘International Style’, 
vanaf nu aangeduid als het Zwitsers modernisme. 
Het oefende een grote invloed uit op de esthetiek  

                                                              
Policy 1945-60’, Journal of Design History (3), vol. 4 
1991, pp. 171-172. 
31 Davis, op. cit. (n. 19), p. 18. 
32 Ibidem. 
33 Ibid. 

en de onderliggende systematiek van huisstijlen. 
Bekende Zwitserse ontwerpers die met dit moder-
nisme geassocieerd worden, zijn Max Bill, Josef 
Müller Brockmann, Emil Ruder, Karl Gerstner en 
Gerard Ifert. Het is misschien nog het beste te type-
ren aan de hand van een artikel uit 1957 in het ont-
werptijdschrift Graphis.  

De auteur van het artikel vestigde de aandacht 
op een grote groep Zwitserse ontwerpers die ge-
bruikmaakten van ‘a supra-personal style closely 
allied to Concrete Art. It’s aim is the purely func-
tional use of its media: it seeks the simplest and 
purest form of expression […] these artists are bent 
on bringing order, simplicity and clear formulation 
of the essential message into the modern flood of 
printed matter. They deliberately renounce the 
manifestation of personal artistic attributes in favour 
of the legitimate demands of information.’34 Dit 
Zwitsers modernisme was een verdere uitwerking 
van modernistische denkbeelden over het grafisch 
ontwerpen uit de jaren twintig en dertig.35 

Deze zijn te lokaliseren bij avant-gardistische 
ontwerpers in de kringen rond het Duitse Bauhaus. 
Hun ideeën werden het beste verwoord door de 
Duitse typograaf Jan Tschichold. De moderne tijd 
vroeg volgens hem om efficiënte en gestandaar-
diseerde oplossingen die aansloten bij het karakter 
van het industriële tijdperk. Ontwerpers zouden 
schreefloze letters moeten gebruiken en geen 
schreefletters die nog verwezen naar een handge-
schreven schrift. Daarnaast zouden ze in plaats van 
handgemaakte illustraties gebruik moeten maken 
van fotografie. Dit mechanisch vervaardigde beeld 
zou immers een ‘objectief’ beeld geven van de wer-
kelijkheid. Met minimale beeldende middelen – bij 
voorkeur geometrisch van vorm – moest een opti-
maal functionerende communicatie tot stand  
komen.36 

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden 
Zwitserse ontwerpers het modernisme verder door 
de introductie van het stramien, een denkbeeldig 
rasterstructuur. Hiermee konden teksten en beeld-
elementen op een vlak geordend worden. De toepas-
sing van een stramien, ook wel ‘grid’ genoemd, 
werd samen met het gebruik van een schreefloos 
lettertype, een standaardelement van veel huisstijlen 
uit de jaren zestig en zeventig.37 Het stramien voor-
zag vormgevingsuitingen van een kenmerkende lay-
out en maakte het mogelijk de uniforme toepassing 
van een embleem en andere vormgevingselementen 
te reguleren en te controleren.38  

                                                
34 R.S. Gessner, ‘Swiss Designers of the Younger 
Generation’, Graphis (69), January-February 1957, p. 13 
geciteerd in: Richard Hollis, Swiss Graphic Design : The 
Origins and Growth of an International Style : 1920-1965, 
London, 2006, p. 160. 
35 Zie voor een uitgebreide discussie over het modernisme: 
Christopher Wilk, ‘Introduction: What was Modernism?’ 
in: Christopher Wilk (red.), Modernism : Designing a New 
World : 1914-1939, Londen 2007, pp. 11-21; 
P. Greenhalgh (red.), Modernism in Design, London, 1990. 
36 J. Tschichold, The New Typography : A Handbook for 
Modern Designers, Berkeley/Los Angeles/London 1998, 
pp. xv-xliv [o.e. J. Tschichold, Die neue Typographie :  
ein Handbuch für zeitgemäss Schaffende, Berlin 1928]. 
37 Hollis, op. cit. (n. 34), pp. 176-178. 
38 Idem. 
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Vreemd genoeg was er in Zwitserland – 
evenals in de rest van Europa – in de jaren vijftig 
nog weinig aandacht voor een uniforme en promi-
nente toepassing van emblemen. Dit is bijvoorbeeld 
af te leiden uit de door ontwerpers bewonderde 
vormgeving van het Zwitserse chemiebedrijf Geigy 
dat geneesmiddelen, pesticiden en kleurstoffen ver-
vaardigde. Het bedrijf had een kenmerkende stijl 
voor brochures ontwikkeld waarin een modernistische 
typografie gecombineerd werd met geabstraheerde 
tekeningen en foto’s. Het minuscule embleem van 
Geigy stak echter maar mager af tegen de grote 
bedrijfsnaam die in hetzelfde lettertype was gezet 
als de rest van de tekst.39  

Bedrijven op het Europese vasteland waren 
zich nog maar nauwelijks bewust van het belang  
van een embleem voor hun ‘image’. Waarschijnlijk 
drongen Amerikaanse onderzoeksmethoden en  
marketingtechnieken vertraagd door. Voorbeelden 
van grote huisstijlen zijn er tot aan het begin van de 
jaren zestig niet te vinden. Omgekeerd oefende het 
modernisme al wel vroeg een grote invloed uit op de 
ontwikkeling van ‘corporate identities’ in Amerika. 
Al in de jaren dertig kende het een toevloed van 
modernistische ontwerpers zoals Moholy Nagy, 
Josef Albers en Herbert Bayer, die het verstikkende 
politieke klimaat in Europa ontvluchtten. Hun Ame-
rikaanse ontwerpwerkzaamheden en onderwijs acti-
veiten stimuleerden daar een belangstelling  
voor modern ontwerp. In de jaren vijftig en zestig 
droegen zij en hun leerlingen, met het oog gericht 
op Zwitserland, bij aan de esthetiek en de systema-
tiek van Amerikaanse ‘corporate identities’.40 

Een internationaal gedeeld huisstijlbegrip 
Begin jaren zestig begon er een internationaal  
gedeeld idee te ontstaan over huisstijlen als een 
systeem bestaande uit een uniform toegepast  
embleem, lettertype en kleurstelling. Amerikaanse 
en Engelse huisstijlvoorbeelden doken bijvoorbeeld 
op in Europese ontwerptijdschriften, evenals de 
termen ‘image’, en ‘corporate identity’, al dan niet 
vertaald.41 Tegelijkertijd verspreidde de kennis over 
huisstijlen zich ook via internationale ontwerpers-
contacten. 

 Zo werd in 1952 de Alliance Graphique  
Internationale (AGI) opgericht door enkele Zwitser-
se en Franse ontwerpers. Deze wilden de beste affi-
cheontwerpers ter wereld verenigen.42 Al spoedig 
kon ze ontwerpers van hier tot Tokio tot haar leden 
rekenen. Daarnaast werd in 1963 in Engeland de 
International Council of Graphic Design Associati-
ons (ICOGRADA) opgericht.43 Hiervan werden veel 
nationale ontwerpersvakverenigingen lid. De AGI 
en de ICOGRADA organiseerden regelmatig inter-

                                                
39 Idem, pp. 162-163; Lawrence Alloway, ‘Geigy’, 
Graphis (65), 1956, pp. 194-197; William B. MacDonald, 
‘Geigy Chemical Corporation, USA : An Example of Inte-
grated Advertising’, Graphis (121), 1965, pp. 396-403. 
40 Remington, op. cit. (n. 26). 
41 Zie de jaargangen 1958-1965 van tijdschriften als  
Gebrauchsgraphik en Graphis.  
42 Ben Bos & Elly Bos (red.), AGI : Graphic Design since 
1950, London 2007. 
43 News bulletin : Icograda [1964-1968]. Uit: University  
of Brighton Design Archives; Icograda Archive.  

nationale bijeenkomsten en symposia. Deze contac-
ten werden waarschijnlijk gestimuleerd door de 
introductie van het straalvliegtuig omstreeks 1960. 
Hierdoor konden mensen goedkoper en sneller vlie-
gen. Nu is het opvallend dat juist luchtvaartmaat-
schappijen al vroeg huisstijlen invoerden. 

Lufthansa introduceerde in 1962 als het eerste 
grote Duitse bedrijf een huisstijl. Ook het eerste 
grote Nederlandse bedrijf dat een huisstijl liet ont-
werpen, was een luchtvaartmaatschappij: KLM.  
Ze concurreerden direct met Angelsakische bedrij-
ven als PanAm en BOAC die al langer een huisstijl 
hadden. Hierdoor werden ze zich al vroeg bewust 
van het belang van een goed en herkenbaar ‘image’. 
De luchtvaartsector lijkt dan ook voorop te hebben 
gelopen in de ontwikkeling van huisstijlen en kan –
 in ieder geval in internationaal opzicht – als pionier 
worden gezien.44 

Waarom worden bedrijven als AEG, London 
Underground, CCA, Olivetti en IBM dan als 
‘pioniers’ gezien? Een belangrijke reden is dat de 
bestaande historiografie zich lijkt te baseren op 
gangbare ontwerptijdschriften uit de jaren vijftig en 
zestig. Deze publicaties waren weinig kritisch van 
aard en lieten vormgevingsuitingen zien die ontwer-
pers mooi vonden. In het geval van vormgeving 
voor bedrijven betrof dat relatief vaak – naast 
voorbeelden van huisstijlen – werk van de ‘pioniers’. 
Daarnaast moet de voorkeur van ontwerphistorici 
voor deze bedrijven worden gezien in het licht van 
de tijd waarin deze historiografie tot stand kwam, 
het begin van de jaren tachtig.  

Bij ontwerpers heersten er toen al langere tijd 
twijfels over de werking en kwaliteit van huisstijlen. 
Bij ontwerphistorici, vaak zelf ook uit de ontwerp-
sector afkomstig, lijkt dit tot een hernieuwde aan-
dacht te hebben geleid voor bedrijven waar kunst en 
vormgeving wel goed geïntegreerd waren, de 
‘pioniers’. Omdat er toen al een verbreding van het 
corporate identity begrip had plaatsgevonden, kon er 
geschreven worden dat deze bedrijven beschikten 
over een ‘corporate identity’. Door prominent de 
emblemen van deze ‘pioniers’ af te beelden sugge-
reerden ontwerphistorici ten onrechte dat deze een 
belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van 
huisstijlen.  

 

                                                
44 Zie: Jochen Eisenbrand, ‘Airlines and Corporate Design’ 
in: Alexander von Vegesack & Jochen Eisenbrand (red.), 
Airworld : Design and Architecture for Air Travel, Weil 
am Rhein 2004, pp. 144-174; Joerg Crone, Die visuelle 
Kommunikation der Gesinnung : Zu den grafischen Ar-
beiten von Otl Aicher und der Entwicklungsgruppe 5 für 
die Deutsche Lufthansa 1962 [ongepubliceerd proefschrift 
Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg i. Br.)], 1998,  
pp. 153-155. 
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2 - Huisstijl geïmporteerd : 
De lange weg van KLM 

 
De KLM voerde in 1963 als het eerste Nederlandse 
bedrijf een huisstijl in. Het was het eindresultaat van 
een jaren durend proces waarin het bedrijf zich 
steeds bewuster werd van zijn visuele presentatie. 
De ontwerpadviseur van de KLM, Willem 
Brinkgreve, speelde hierin een belangrijke rol. Hij 
vestigde al in 1959 de aandacht op het feit dat bui-
tenlandse luchtvaartmaatschappijen een huisstijl 
invoerden.  

Een kennismaking met de Engelse ontwerper 
F.H.K. Henrion – die uiteindelijk ook de huisstijl 
voor de KLM ontwikkelde – verschafte hem de 
informatie om het belang van een huisstijl onder de 
aandacht van het management te brengen. Henrion 
wist op uiterst precieze wijze duidelijk te maken 
waarom de KLM juist de door hem ontworpen huis-
stijl nodig had. Hierbij gebruikte hij een zorgvuldige 
schriftelijke en visuele argumentatie.  

De uiteindelijke reden voor de KLM om een 
huisstijl in te voeren was, dat zij het zag als een 
middel om haar imago te beïnvloeden. Eerst moest 
echter wel duidelijk zijn wat het bestaande imago 
was, en moest er een lange strijd worden gestreden 
over wie daarover zeggenschap mocht uitoefenen. 
Meerdere afdelingen bemoeiden zich hiermee waar-
bij vooral de tegenwerking van de reclameafdeling 
opvalt. Lange tijd was zij, net als de directie, onge-
voelig voor het idee van een huisstijl. 

De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) 
De in 1919 opgerichte Koninklijke Luchtvaartmaat-
schappij (KLM) werd gefinancierd door de top van 
het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse 
staat. Het was een verliesgevend bedrijf dat continu 
werd gesubsidieerd door de overheid die vanaf 1929 
de meerderheid van de aandelen in handen had. 
Deze zag in de KLM een belangrijk middel om de 
verbindingen met Nederlands-Indië te onderhou-
den.1 De drijvende kracht achter de KLM, en later 
president-directeur, was Albert Plesman, een voor-
malig piloot van de Nederlandse luchtmacht. Deze 
krachtige en dominante persoonlijkheid oefende tot 
aan zijn dood in 1953 een grote invloed uit op het 
bedrijf.  

Na de Tweede Wereldoorlog wist de KLM te 
profiteren van de internationale groei van het lucht-
vaartverkeer en werd het een groot en winstgevend 
bedrijf. Dit kwam omdat ze zich, gezien haar be-
perkte thuismarkt, als een van de eerste luchtvaart-
maatschappijen richtte op het exploiteren van bui-
tenlandse markten, in het bijzonder de Amerikaanse 
markt. Schiphol fungeerde hierbij niet als eindbe-
stemming of vertrekplaats maar als overstapplaats.2 
Eind jaren vijftig had de KLM meer dan 18.000 
mensen in dienst en had het een omzet van ca. 500 

                                                
1 M.L.J. Dierikx, Blauw in de lucht : Koninklijke Lucht-
vaart Maatschappij 1919-1999, Den Haag 1999, pp. 17-
147. 
2 Idem, pp. 148-156. 

miljoen gulden.3 Tekenend voor zowel het succes 
alsook de ambitie van KLM was dat zij in 1959, in 
navolging van grote buitenlandse luchtvaartmaat-
schappijen als BOAC, PanAm en Air France, in 
staat was onder de naam ‘Golden Circle Service’ 
een routenetwerk aan haar passagiers aan te bieden 
dat de gehele wereld besloeg.4  

Naar een huisstijl voor KLM 

Het Bureau Vormgeving van KLM 
Het initiatief tot de ontwikkeling van een huisstijl 
voor de KLM werd genomen door het Bureau 
Vormgeving van de KLM. Dit bureau was in 1953 
opgericht naar aanleiding van een bezoek dat presi-
dent-directeur Plesman in 1952 bracht aan het door 
de Engelse Council of Industrial Design georgani-
seerd congres ‘Design policy as a responsibility of 
high level management’.5 Uit de lezing die hij daar 
hield, blijkt dat hij ervan overtuigd was dat KLM 
gebruikmaakte van smaakvolle vormgeving, vooral 
als het ging om uitingen als affiches, advertenties, 
presentjes, penningen en sculptuur. Voor de toe-
komst voorzag hij echter een bredere toepassing van 
vormgeving. Volgens hem zou het erg weinig kos-
ten om tot een ‘design policy’ te komen ‘whereby 
each item can be in character and reflects one broad 
style’.6 Eerder dan over een uniforme grafische 
vormgeving – oftewel een huisstijl – had hij het hier 
over een zekere smaak en stijl die met name moest 
spreken uit industriële vormgevingsuitingen [ill. 1].  

Het was deze design policy, ook wel ‘vorm-
gevingspolitiek’ genoemd waaraan het Bureau 
Vormgeving uitdrukking zou moeten gaan geven. 
In wat toen nog een dagorder heette, werd hierop de 
volgende toelichting gegeven: ‘De K.L.M. is in de 
gelegenheid om met smaak de kleur en vormgeving 
van verschillende bedrijfsuitingen zodanig te kiezen, 
dat daardoor de diensten aan het publiek worden ver-
beterd. Zo kunnen de interieurs van de vliegtuigen, 
de bussen, de restaurants, de passagekantoren zo 
stijlvol zijn gemaakt, dat het publiek zich daar thuis 
gevoelt en van de aangename sfeer geniet. Ook in de 
reclame, in ons drukwerk, in onze etalages, in onze 
uniformen, in het gedrag van het personeel in het al-
gemeen, kan een zodanige stijl en vorm gelegd wor-
den, dat daardoor de zaken vlotter en beter verlopen.’ 
Het Bureau zou op dit gebied een ‘coördinerende, 
inspirerende, en dirigerende’ rol moeten spelen.7 

Het Bureau Vormgeving werd bemand door 
slechts één persoon – Willem Brinkgreve [ill. 2] –  
af en toe ter zijde gestaan door een assistent. 
Brinkgreve was een jonge kunstenaar die onder 
andere les had gehad van Chris de Moor, het latere 

                                                
3 Idem, pp. 153, 219. 
4 Idem, p. 170; G.I. Smit, R.C.J. Wunderink, I. Hoogland, 
KLM in beeld : 75 Jaar vormgeving en promotie, Naarden 
1994, p. 99. 
5 Paul Reilly, ‘Design Congress’, Design (35), November 
1951, p. 1. 
6  A. Plesman, Industrial design in Dutch aviation, London 
1951 geciteerd in: G.I. Smit, Kronen in een wolkenlucht, 
1984, p. 4 [ongepubliceerde doctoraalscriptie 
Rijksuniversiteit Utrecht]. 
7 Smit, op. cit. (n. 4), p. 85. 
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2. 3.

[ill. 3] Het vinkembleem, 1919
ontwerp: D. Rosenburg
G.I. Smit, R.C.J. Wunderink, I. Hoogland, KLM in beeld : 75 Jaar vormgeving en promotie, Naarden 1994, p. 19

[ill. 4a-c] Voorbeelden van de toepassing van de tekst ‘KLM’, ‘Royal Dutch Airlines’ en vinkembleem, 1946-1947
[ill. 4a-c] G.I. Smit, R.C.J. Wunderink, I. Hoogland, KLM in beeld : 75 Jaar vormgeving en promotie, Naarden 1994, pp. 73, 75

[ill. 2] Willem Brinkgreve, ca. 1960
Pa. Niessen

[ill. 1] Affiche ‘De luxe Constellation’, 1953
G.I. Smit, R.C.J. Wunderink, I. Hoogland, KLM in beeld : 75 Jaar vormgeving en promotie, Naarden 1994, p. 87
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hoofd van de Dienst Esthetische Vormgeving 
(DEV) van de PTT. Zijn belangstelling voor kunst 
was gewekt via zijn vader, die directeur was van de 
befaamde zilverfabriek Kempen en Begeer. Deze 
maakte regelmatig gebruik van sierkunstenaars en 
gezien zijn daar opgedane contacten moet Brink-
greve een aantrekkelijk kandidaat zijn geweest voor 
Plesman.8  

Bijzonder aan het Bureau Vormgeving was 
dat het in het eerste jaar van zijn bestaan direct on-
der de directie ressorteerde.9 Bij de uitvoering van 
zijn taak was Brinkgreve echter sterk afhankelijk 
van anderen. In weerwil van de krachtige taal van 
Plesman was de positie van Brinkgreve namelijk 
slechts een adviserende en hoefden anderen zijn 
adviezen niet te volgen.10 De kwetsbaarheid van  
zijn positie kwam na het overlijden van Plesman  
aan het licht toen bleek dat de rest van de directie 
aanzienlijk minder overtuigd was van het nut van 
het Bureau Vormgeving.11 In de jaren vijftig dreig-
de het dan ook regelmatig te worden opgeheven. 
Iets wat zonder de steun van de architect Cor van 
der Weele onder wiens ‘Gebouwendienst’ het  
Bureau Vormgeving na 1953 viel, waarschijnlijk 
ook gebeurd was.12  

Een tweede moeilijkheid was dat het Bureau 
Vormgeving geen invloed kon uitoefenen op de 
reclame-uitingen van KLM. Feitelijk bestond er 
daardoor geen algehele design policy zoals bij  
Engelse luchtvaartmaatschappijen als BOAC en 
BEA wél het geval was. Juist doordat alle facetten 
van visuele representatie, inclusief reclame-uitingen, 
door dezelfde afdeling werden bepaald ontwikkel-
den deze maatschappijen al vroeg een huisstijl.  
Bij KLM werd dit belemmerd door een langdurige 
strijd tussen het Bureau Vormgeving en de reclame-
afdeling. De reclameafdeling had een eigen KLM-
embleem ontwikkeld dat min of meer als een offici-
eel embleem functioneerde. Brinkgreve zag hoe de 

                                                
8 Interview Annette Niessen [dochter Willem Brinkgreve], 
12 september 2006. 
9 Hierin was het Bureau Vormgeving vergelijkbaar met de 
DEV van de PTT. Misschien diende deze zelfs als voor-
beeld. Het zou goed mogelijk dat Plesman via De Moor bij 
Brinkgreve terecht is gekomen. 
10 Smit, op. cit. (n. 4), p. 27. 
11 De afhankelijkheid van het Bureau Vormgeving van de 
steun van Plesman blijkt onder andere uit de volgende 
uitnodiging: ‘Op verzoek van de President-Directeur zal de 
Heer W. Brinkgreve, Hoofd Bureau Vormgeving, een 
lezing houden over ‘Vormgeving in het bedrijf’. De heer 
Plesman ziet gaarne dat U of Uw plaatsvervanger deze 
lezing bijwoont.’; e-mail Annette Niessen, 17 september 
2006. 
12 Het Bureau Vormgeving dreigde eind 1958 opgeheven 
te worden. De afdeling marketing, in het verlengde van een 
brainstormingssessie over efficiency, stelde toen voor het 
Bureau in te lijven bij de reclameafdeling. Van der Weele 
wist dit op elegante wijze te voorkomen door, naast een 
verwijzing naar het inmiddels door deze afdeling verrichte 
werk, de directie voor te spiegelen dat Brinkgreve op ter-
mijn misschien als freelance esthetisch adviseur ingehuurd 
zou kunnen worden. Zie brief C. van der Weele aan direc-
tie, ca. oktober 1958; [Marketingafdeling], ‘Kort verslag 
van de ‘brainstorming session’ van de marketingleiding’, 9 
oktober 1958 beide bij verg. bedrijfsdirectie, 17 november 
1958, pt. 4; zie verder verg. bedrijfsdirectie, 1 december 
1958 ‘Efficiency programma’, pt. a; beide uit bedrijfsar-
chief KLM (Ba. KLM). 

concurrenten van KLM gebruik gingen maken van 
een huisstijl en kreeg sterke twijfels of het embleem 
van de afdeling reclame geschikt was voor een der-
gelijke toepassing.  

Reclameafdeling worstelt met embleem 
Het officiële embleem van de KLM was het zo-
genoemde ‘vinkembleem’, dat in opdracht van 
Plesman in 1919 ontworpen was door de architect 
Rosenburg [ill. 3].13 Het hart van dit embleem be-
stond uit een constructie van de in elkaar gevloch-
ten, gestileerde kapitalen ‘KLM’. Dit woordmerk 
was echter moeilijk te lezen. Daarom gebruikte de 
reclameafdeling al voor de Tweede Wereldoorlog 
op reclamemateriaal een afkorting KLM die wel 
leesbaar was [ill. 4a-c]. In feite fungeerde deze af-
korting als een logo dat belangrijker was dan het 
officiële embleem. Lastig was wel dat deze afkor-
ting geen relatie had met de naam waaronder de 
KLM in het buitenland bekendstond: ‘Royal Dutch 
Airlines’. Dit was een verwarrende situatie die ver-
ergerd werd doordat de typografie van de afkorting 
KLM en het woord ‘Royal Dutch Airlines’ nogal 
eens verschilde. De Afdeling Reclame was dan ook 
bezorgd over het gebrek aan samenhang tussen re-
clame-uitingen en vroeg in 1949 advies aan het be-
kende Engelse reclamebureau W.S. Crawford Ltd.14 

Crawford ontwierp hierop een nieuw em-
bleem waarin het vinkembleem – dat op uitdrukke-
lijke wens van de KLM gehandhaafd bleef – de 
afkorting KLM, en de tekst ‘Royal Dutch Airlines’ 
werden samengebracht in een van een slagschaduw 
voorziene cirkel. Deze cirkel werd op haar beurt 
toegepast op een veld van blauwe schuin lopende 
strepen die snelheid en dynamiek suggereerden. Dit 
concept kwam bekend te staan als het zogenoemde 
‘bal- en strepenmotief’ [ill. 5a-c].15  

Het gebrek aan samenhang in de reclame-
uitingen was vooral zichtbaar in het buitenland, 
waar de afzonderlijke KLM-kantoren hun eigen 
reclamebeleid voerden en niet gebonden waren aan 
enige regel vanuit Amsterdam. Hierdoor week de 
vormgeving van publiciteitsmateriaal regelmatig af 
van wat men op het hoofdkantoor in gedachten had. 
Om dit voortaan te vermijden werd aan de vestigin-
gen van KLM een door Crawford ontworpen ‘cam-
paignbook’ gezonden met voorbeelden van een 
goede toepassing van het bal- en strepenmotief.16 

Na de invoering van deze nieuwe en meer 
uniforme vormgeving verbeterde de herkenbaarheid 
van de KLM. Met name het strepenmotief was op-
vallend en werd door ontwerpers veel toegepast.  
In de loop van de tijd werd echter duidelijk dat dit 
het balembleem domineerde.17 In 1958 werd het  
bal- en strepenmotief dan ook aangepast door de 
Londense vestiging van het Amerikaanse reclame-
bureau Erwin Wasey. Deze maakte de bal krachtiger 
door het vinkembleem te vervangen door een stevige 
kroon [ill. 6].18 Daarnaast probeerde ze de toepas-
sing van het streepmotief in te perken. Net als  

                                                
13 Smit, op. cit. (n. 4), p. 19. 
14 Idem, p. 79; Smit, op. cit. (n. 6), pp. 9-10. 
15 Smit, op. cit. (n. 4), p. 81. 
16 Ibidem. 
17 Idem, pp. 89, 93. 
18 Idem, pp. 97-99; Smit, op. cit. (n. 6), pp. 15-16. 
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[ill. 5a-c] Toepassing van het bal- en strepenmotief (Crawfords-versie), 1951-1961
[ill. 4a-c] G.I. Smit, R.C.J. Wunderink, I. Hoogland, KLM in beeld : 75 Jaar vormgeving en promotie, Naarden 1994, pp. 83, 89

[ill. 6] Toepassing van het bal- en streepmotief (Wasey-versie), ca. 1958-1962
G.I. Smit, R.C.J. Wunderink, I. Hoogland, KLM in beeld : 75 Jaar vormgeving en promotie, Naarden 1994, p.105
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Crawfords stelde ook Erwin Wasey hiertoe richtlij-
nen vast met betrekking tot het gebruik van het bal- 
en strepenmotief die ze samenvatte in een kleine 
brochure.19  

Erwin Wasey adviseerde de reclameafdeling 
om het bal- en strepenmotief ook toe te passen op de 
kielvlakken van de vliegtuigen.20 Crawfords had dit 
tien jaar eerder ook al voorgesteld, maar stuitte toen 
op een veto van Plesman. Deze was erg gechar-
meerd van de bestaande beschildering van de kiel-
vlakken. Naast het vinkembleem waren deze op 
prominente wijze voorzien van de kleuren van de 
Nederlandse vlag [ill. 7].21 Een dergelijke beschilde-
ring waarbij een sterke relatie werd gelegd met het 
land van herkomst van een luchtvaartmaatschappij 
was niet ongewoon. De bekende luchtvaarthistoricus 
Davies schreef in 1964: ‘There’s no better way of 
displaying a flag than on the nose, wings and fin of 
a modern airliner. […] The airline has become a 
statussymbol. No independant country can afford to 
be without one.’22  

Plesman had wel vaker een eigen visie op het 
reclamebeleid die niet strookte met de wensen van 
de afdeling. Zo hield hij tot aan zijn dood vast aan 
een door hem in de jaren twintig bedacht reclame-
thema; ‘De Vliegende Hollander’. Dit werd niet 
alleen in affiches gebruikt maar ook voor vliegtui-
gen [ill. 7, 8]. Op de zijkanten van de vliegtuigcabi-
nes waren respectievelijk de teksten ‘De Vliegende 
Hollander’ en ‘The Flying Dutchman’ aangebracht.23  
Deze naamgeving verwees naar de zeventiende-
eeuwse legende over ‘De Vliegende Hollander’.  
Dit spookschip met haar verdoemde kapitein moest 
net zolang over de wereldzeeën dolen totdat Kaap 
de Goede Hoop was gerond. Het spreekt voor zich 
dat de reclame-afdeling hier niet blij mee was.  

De directie na Plesman aarzelde het advies 
van Erwin Wasey aangaande de kielbeschildering 
op te volgen. Ze vreesde dat de Nederlandse bevol-
king er uit nationalistische, dan wel esthetische 
gronden, afwijzend tegenover zou staan. Daarom 
gaf ze in januari 1959 opdracht aan de Nederlandse 
Stichting voor Statistiek (NSS) om hiernaar onder-
zoek te doen [ill. 9].24 Toen enkele maanden later de 
resultaten van dit onderzoek bekend werden, bleek 
dat een overgrote meerderheid van de ondervraagde 
Nederlanders inderdaad een voorkeur had voor de 
bestaande beschildering. Tegelijkertijd bleek echter 
dat ze niet afwijzend stond tegen aanbrengen van 
het bal- en strepenmotief op de kielvlakken.25  
                                                
19 Erwin Wasey, [brochure over de toepassing van het bal- 
en strepenmotief [titel is uitgeknipt]], ca. 1959; University 
of Brighton Design Archives; Henrion Archives (UBDA-
HA); Henrion Boxing System; doos A. 
20 Nota Commissie Stijleenheid aan directie, ‘Stijleenheid’, 
29 december 1958 bij verg. bedrijfsdirectie, 12 januari 
1959, pt. 5; Ba. KLM. 
21 Smit, op. cit. (n. 4), pp. 71, 81. 
22 R.E.G. Davies, A history of the world’s airlines, Oxford 
1964, p. 399. 
23 Smit, op. cit. (n. 4), pp. 21, 75, 93; Smit, op. cit. (n. 6), 
pp. 20-23. 
24 Verg. bedrijfsdirectie, 12 januari 1959, pt. 5; Ba. KLM. 
25 Nederlandse Stichting voor Statistiek (NSS), ‘A-1289 : 
Enquêtes inzake staartvlakbeschildering in opdracht van de 
Koninklijke Luchtvaart Mij. N.V.’, april 1959 bij verg. 
bedrijfsdirectie, 11 mei 1959, pt. 2b; Nota C. van der 
Weele (Commissie Stijleenheid) aan bedrijfsdirectie, 

Nog belangrijker was wat reizigers vonden 
van de nieuwe kielbeschildering. Ook dit werd on-
derzocht en hieruit kwam naar voren dat de nieuwe 
beschildering waarschijnlijk de herkenning ten goe-
de zou komen. Dit gold met name voor Amerikanen 
en Canadezen, een belangrijke doelgroep van de 
KLM op de steeds drukker wordende verbinding 
tussen Europa en Noord-Amerika. Zij verwarden de 
Nederlandse vlag op de vliegtuigen van de KLM 
vaak met de vlag van Frankrijk.26 De verbeterde 
herkenbaarheid onder reizigers gaf uiteindelijk de 
doorslag voor de beslissing van de directie de nieu-
we beschildering op de vliegtuigen van de KLM in 
te voeren.27 

Interessant aan deze episode is dat ze laat zien 
wat voor de KLM het belang was van het embleem; 
het moest bijdragen aan de herkenbaarheid van het 
bedrijf. Deze herkenbaarheid werd in het NSS-
onderzoek gedefinieerd als het percentage onder-
vraagden dat het bal- en strepenmotief herkende  
als ze dit op een vel papier te zien kregen. Om het 
niet al te makkelijk te maken werd hierbij gebruik-
gemaakt van een embleem waarvan de tekst was 
gemaskeerd [ill. 10]. Als het herkenningspercentage 
in vergelijking met dat van emblemen van andere 
ondernemingen gunstig uitviel, was er sprake van 
een succesvol embleem.  

Waaraan echter geen aandacht werd geschon-
ken, was in hoeverre het motief visueel gezien mak-
kelijk waarneembaar en herkenbaar was. Namen 
reizigers het bal- en strepenmotief bijvoorbeeld wel 
makkelijk waar als ze in de verte of in het voorbij-
gaan een vliegtuig van de KLM zagen? Ook was de 
KLM niet geïnteresseerd in de vraag of het embleem 
negatieve, dan wel positieve associaties opriep. Het 
is tekenend voor het beperkte gezichtsveld van de 
Nederlandse reclamewereld dat ze zich niet bewust 
was van de actuele ontwikkelingen op dit gebied in 
Angelsaksische landen waar het embleem als drager 
van associaties sterk in de belangstelling stond. 

Bureau Vormgeving wil een huisstijl 
Intussen was er ook vanuit het Bureau Vormgeving 
gewezen op het gebrek aan samenhang. Midden 
1958 hield Brinkgreve, gesteund door zijn superieur 
Van der Weele, een presentatie voor de directie 
waaruit een gebrek aan samenhang tussen de ver-
schillende vormgevingsuitingen van KLM duidelijk 
werd. Hierop stelde de directie een Commissie Stijl-
eenheid in die tot doel had stijleenheid bij de KLM 
te bevorderen en advies te geven over Wasey’s 
voorstellen. 28 Maar uit een eerste nota die de Com-
missie Stijleenheid een half jaar later presenteerde, 
bleek echter dat zij met stijleenheid eigenlijk een 
huisstijl voor ogen had.  

                                                              
‘Beschildering van KLM-vliegtuig-staarten’, 22 april 1959 
beide uit Ba. KLM; Smit, op. cit. (n. 6), pp. 23-28. 
26 Ibidem. 
27 Verg. bedrijfsdirectie, 11 mei 1959, pt. 2b; Ba. KLM. 
28 Directiebesluiten, 9 mei 1960, pt. 2 en 3 juni 1960 pt. 2; 
Ba. KLM; Cor van der Weele was voorzitter, coördinator 
was Brinkgreve, daarnaast waren er vertegenwoordigers 
van commerciële zaken, de technische dienst en de 
reclameafdeling. Uit: Smit, op. cit. (n. 6), p. 29. 
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[ill. 7] Constellation van de KLM, 1957
De zijkanten zijn voorzien van de teksten, ‘KLM’ en ‘The flying Dutchman’. Op de kielvlakken staan het vinkembleem en de Nederlandse vlag. 
http://www.airliners.net/photo/KLM---Royal/Lockheed-L-749A-Constellation/0479479/M/

[ill. 8] ‘De Vliegende Hollander’, 1928
ontwerp: J. Wijga 
G.I. Smit, R.C.J. Wunderink, I. Hoogland, KLM in beeld : 75 Jaar vormgeving en 
promotie, Naarden 1994, p. 32

[ill. 9] Door NSS gebruikte afbeeldingen van de KLM-vliegtuigbeschildering, 1959
Nederlandse Stichting voor Statistiek (NSS), ‘A-1289 : Enquêtes inzake staartvlakbeschildering in opdracht van de Koninklijke Luchtvaart Mij. 
N.V.’, april 1959 bij; verg. bedrijfsdirectie, 11 mei 1959, pt. 2b; KLMA
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Brinkgreve was er al langer ontevreden over 
dat er in feite twee emblemen werden gebruikt: het 
bal- en strepenmotief en het vinkembleem. In 1954 
lijkt hij overwogen te hebben het vinkembleem te 
laten vallen. Hij experimenteerde toen met een aan-
gepaste versie van het bal- en strepenmotief waarbij 
de strepen waren ingesloten in een vleugelvorm.  
Dit werd enige malen toegepast op het grondmateri-
eel en in het drukwerk van de KLM [ill. 11]. Tot  
een grootschalige toepassing kwam het echter niet.29 
In de loop van de tijd moet hij ervan overtuigd zijn 
geraakt dat niet alleen het vinkembleem maar ook 
het bal- en strepenmotief niet voldeed. 

Met de oprichting van de Commissie Stijl-
eenheid probeerde Brinkgreve alsnog een nieuw 
embleem op de agenda te krijgen en in het verleng-
de daarvan een huisstijl. Geheel zonder eigenbelang 
was de oprichting van deze commissie overigens 
niet. Het Bureau Vormgeving dreigde geïncorpo-
reerd te worden in de reclameafdeling. De ontwik-
keling van een nieuw specialisme kon bijdragen  
aan het behoud van zijn bureau.  

Brinkgreve was goed op de hoogte van de 
ontwikkeling van huisstijlen in de internationale 
ontwerpwereld. Hij las verschillende vakbladen 
waaronder het Engelse Design dat veel aandacht 
schonk aan het verschijnsel house style.30 In het 
bijzonder de artikelen over de house style van de 
British Overseas Airways Corporation (BOAC) en 
de British European Airways (BEA) moet hij gele-
zen hebben.31 Daarnaast had Brinkgreve toentertijd 
contact met vertegenwoordigers van Amerikaanse 
ontwerpbureaus als Dreyfuss en Loewy die ontwer-
pen maakten voor de interieurs van enkele nieuwe 
vliegtuigen van KLM.32 Loewy was een van de 
pioniers op het gebied van corporate identity en het 
zou vreemd zijn als Brinkgreve daar niet wat van 
opgepikt heeft.33  

De presentatie van Brinkgreve die leidde tot 
de instelling van deze commissie zou gestimuleerd 
kunnen zijn door contacten met F.H.K. Henrion,  

                                                
29 Smit, op. cit. (n. 6), pp. 13-15. 
30 Interview Niessen, 12 september 2006. 
31 Zie voor artikelen in Design over BOAC: Alec Davis, 
‘Printing design and the print user’, Design (14), February 
1950, pp. 2-5 (3); Alec Davis, ‘Better airport coaches for 
BOAC’, Design (41), May 1952, pp. 20-21; Alec Davis, 
‘House style : Why is it important’, Design [House style 
issue] (95), November 1956, pp. 17-25 (23); zie voor de 
ontwikkeling van de ‘design policy’ van BOAC: Frank 
Jackson, ‘The New Air Age: BOAC and Design Policy 
1945-60’, Journal of Design History (3), 1991, pp. 171-
172; Artikelen in Design over BEA; Alec Davis, ‘House 
style : the face of the firm’, Design (124), April 1959, pp. 
32-37 (36); K.G., ‘Advertising overhead’, Design (130), 
November 1959, p. 47; David Wainwright, ‘‘Design policy 
for corporate buying’ : Report on the international design 
congress 1961’, Design (156), December 1961, pp. 40-53 
(46). 
32 Ludo van Halem, ‘Kleur tussen hemel en aarde : De 
vliegtuiginterieurs van Gerrit Rietveld (1955-1958)’, Jong 
Holland (2), 1995, pp. 44-61(56); Smit, op. cit. (n. 4), p. 
97; [Voorstel tot aanpassing van het boordservies], 27 mei 
1959 bij verg. bedrijfsdirectie, map april-juni 1959; Ba. 
KLM. 
33 Stephen Baily (et al.), Angela Schünberger (red.), Ray-
mond Loewy : Pioneer of American Industrial Design, 
Munich 1990. 

de latere ontwerper van de huisstijl van KLM.34 
Henrion was een van oorsprong Duitse ontwerper 
die eind jaren dertig in Engeland terechtkwam. 
Rond de Tweede Wereldoorlog verwierf hij be-
kendheid als ontwerper van affiches en tentoonstel-
lingen. Later was hij ook actief in de reclamewereld 
en hield hij zich bezig met industrieel ontwerpen. 
Tussen 1954 en 1958 werkte hij grotendeels voor 
Erwin Wasey als ‘director of visual planning’.  
Zijn werkzaamheden daar boden hem de gelegen-
heid kennis te maken met de Amerikaanse reclame-
wereld en gaven hem inzicht in de omgang met 
grote opdrachtgevers. 35  

Vanaf het eind van de jaren vijftig besteedde 
hij steeds meer aandacht aan zijn eigen bureau:  
Henrion Design Associates (HDA).36 Dit bureau 
verwierf al snel een reputatie op het gebied van 
huisstijlontwerp. Bekende voorbeelden van door 
Henrion ontworpen huisstijlen zijn die voor Bowa-
ters, Pestcontrol of Cambridge en Glasgow Rail-
way.37 Deze laatste huisstijl, ontworpen in 1959, 
laat goed zien dat Henrion steeds sterker beïnvloed 
raakte door het modernisme [ill. 12].  

Henrion was in 1958 betrokken bij de her-
ziening van het bal- en strepenmotief door Erwin 
Wasey. Bekend is dat hij minstens één presentatie 
hield voor de reclame- en marketingafdeling van 
KLM waarbij vrijblijvend over de verdere ontwik-
keling van het bal- en strepenmotief werd gespro-
ken.38 Het is niet onwaarschijnlijk dat Henrion toen 
contact heeft gehad met het Bureau Vormgeving.  
In tegenstelling tot de reclameafdeling had Brink-
greve wel interesse in huisstijlen, wat hem voor 
Henrion ingenomen moet hebben. Daarnaast hebben 
de ideeën die de Commissie Stijleenheid naar voren 
bracht veel weg van Henrion’s opvattingen over 
huisstijl.  

Argumenten van de Commissie Stijleenheid 
De Commissie Stijleenheid liet voor het eerst van 
zich horen toen de directie eind 1958 advies nodig 

                                                
34 In publicaties over Henrions activiteiten worden alleen 
zijn initialen F.H.K. genoemd. Deze verwijzen naar Frede-
rick Henry Kay. Waarschijnlijk zijn deze namen ‘veren-
gelst’. Henrion was een Duitser en is in 1914 geboren in 
Neurenberg. In 1939 vestigde hij zich in Engeland waar hij 
in 1946 genaturaliseerd werd tot Engelsman. 
35 F.H.K. Henrion, ‘FHKH Book’ [typoscript], 13 
september 1979; UBDA-HA. 
36 Helaas is het onduidelijk wanneer HDA is opgericht. 
Wat bijdraagt aan de verwarring is, dat naast HDA ook het 
door Henrion opgerichte en al langer bestaande ‘Studio H’ 
bestond, door een oud-medewerker van Henrion aangeduid 
als het uitwerkbureau van HDA. Uit: interview Alan Par-
kin, 27 oktober 2004; Waarschijnlijk begon Henrion pas 
werk van HDA te maken, oftewel meerdere medewerkers 
in dienst te nemen, na afloop van zijn dienstverband bij 
Erwin Wasey in 1958. Mike Hope geeft in een catalogus 
van het werk van Henrion aan dat ‘Studio H’ startte in 
1948 en in 1969 HDA werd. Dit is echter aantoonbaar 
onjuist: Mike Hope (red.), FHK Henrion : Five Decades a 
Designer, Staffordshire 1989, p. 6. 
37 Hope, op. cit. (n. 36), pp. 6, 28-29; ‘Bowater mark’ 
[advertentie], Design (23), November 1950, o.p.; J. Noel 
White, ‘A company’s livery’, Design (84), December 
1955, pp. 32-35; Alec Davis, ‘Glasgow suburban railway’, 
Design (131), December 1959, pp. 40-43 (43). 
38 Smit, op. cit. (n. 6), p. 40. 
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[ill. 10] Door het NSS gebruikte kaart met gemaskeerde emblemen, 1959
Nederlandse Stichting voor Statistiek (NSS), ‘A-1289 : Enquêtes inzake staartvlakbeschildering in opdracht van de Koninklijke Luchtvaart Mij. N.V.’, 
april 1959 bij; verg. bedrijfsdirectie, 11 mei 1959, pt. 2b; Ba. KLM

[ill. 11] Adv. met vleugelembleem, 1956
Ariadne, januari 1956, binnenzijde achterkant cover

[ill. 12b] Huisstijlvoorstel voor de Glasgow Suburban Railway, ca. 1959
UBDA-HA; Dia’s

[ill. 12a] Huisstijl Bowaters, ca. 1950
UBDA-HA; Henrion Boxing System; b1
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had over de toepassing van het bal- en strepenmotief 
op de vliegtuigkielvlakken. Zoals eerder bleek duur-
de het enkele maanden voordat de directie hierover 
een beslissing nam. Gedurende deze tijd schreef de 
commissie twee nota’s waarin ze steevast tot de 
conclusie kwam dat het bal- en strepenmotief hierop 
kon worden toegepast.39 Ze greep deze nota’s echter 
ook aan om er op te wijzen dat het bestaan van twee 
emblemen naast elkaar een ‘ernstige handicap’ was 
omdat op deze manier geen eenheid van ‘produkt-
presentatie’ kon worden bereikt.  

Het probleem was, zo schreef de commissie, 
dat zowel het officiële vinkembleem, dat nog steeds 
in gebruik was, als het bal- en strepenmotief niet 
voldeden aan de eisen die aan een goed embleem 
werden gesteld. Zij vond dat een embleem eenvou-
dig, leesbaar en reproduceerbaar moest zijn ‘in vrij-
wel ieder formaat en in praktisch ieder medium en 
materiaal’.40 De commissie stelde in haar nota dan 
ook voor een nieuw embleem te laten ontwikkelen. 
Ze stond echter onder druk om het bestaande bal- en 
strepenmotief te behouden en schreef: ‘De Reclame-
dienst kan haar patroon echter niet loslaten gezien 
de enorme bedragen die hierin reeds geïnvesteerd 
zijn. In deze situatie […] meent de commissie dat 
het advies van Erwin Wasey in beginsel aanvaard 
dient te worden.’  

Een nieuw of aangepast embleem was volgens 
de commissie beter geschikt om stijleenheid te reali-
seren. Volgens haar was stijleenheid ‘een zodanige 
verwantschap in ontwerp en/of kentekening van een 
groot aantal uitingen van de maatschappij dat het 
publiek deze ook bij vluchtig contact herkent als 
“KLM”, zodanig dat de herkenningswaarde van het 
ene object die van het andere ondersteunt’.41 Deze 
stijleenheid kon zowel uitgedrukt worden door ob-
jecten die bij elkaar hoorden, denk aan bijvoorbeeld 
serviesgoed, een ‘eigen vormkarakter’ te geven 
alsook door gebruik te maken van een aantal ‘uiter-
lijke kentekenen’ voor objecten die sterk van elkaar 
verschilden. Het was deze laatste opvatting waaraan 
de commissie de voorkeur gaf. De ‘kentekenen’ die 
men daarvoor het beste kon inzetten waren een vast 
embleem, een vast lettertype en een vast kleurge-
bruik. Door deze toe te passen op alle uitingen en 
objecten, zoals het exterieur van vliegtuigen, bussen 
en passagekantoren, of propagandamateriaal en 
briefpapier, kon de KLM een krachtig beeld van 
zichzelf scheppen. De argumenten die de commissie 
aanvoerde, wisten de directie echter niet te overtui-
gen van het nut van stijleenheid.  

Zo vond de commissie dat de KLM niet 
moest achterblijven bij de concurrentie waarbij ze 
de naam noemde van PanAm, de belangrijkste con-
current van KLM op de trans-Atlantische route. 
Deze beschikte over een ‘kenmerking’, waarbij men 
tussen aanhalingstekens refereerde aan begrippen 
als ‘brandimage’ en ‘corporate identity system’, die 
                                                
39 Nota Commissie Stijleenheid aan directie, ‘Stijleenheid’, 
29 december 1958 bij verg. bedrijfsdirectie, 12 januari 
1959, pt. 5; nota Commissie Stijleenheid aan directie, 
‘Stijleenheid en stijlniveau’, 3 juli 1959 bij verg. bedrijfs-
directie, 27 juli 1959, pt. 6; beide uit Ba. KLM. 
40 Nota Commissie Stijleenheid aan directie, ‘Stijleenheid’, 
29 december 1958 bij verg. bedrijfsdirectie, 12 januari 
1959, pt. 5; Ba. KLM. 
41 Ibidem. 

‘thans algemeen, en zeker in de USA als noodzake-
lijk verkoopmiddel [wordt] beschouwd’.42 Het is 
zeer de vraag of de directie wist wat met deze be-
grippen werd bedoeld, zeker gezien het feit dat ze 
niet werden toegelicht. Het is de eerste keer dat de 
term ‘corporate identity’ in een Nederlands docu-
ment voorkomt. Ook over ‘brandidentity’ bestond 
zelfs in Nederlandse vakkringen nog maar een vaag 
idee en het is de vraag of de commissie zelf begreep 
waar ze het over had. Net als veel Amerikaanse en 
later ook Nederlandse bedrijven verwarde ze de 
associaties die het publiek had bij een merk met het 
middel, een ‘corporate identity system’ dat werd 
toegepast om deze sturen.  

Daarnaast was de directie waarschijnlijk van 
mening dat de KLM al een sterk beeld had. Hierbij 
lijkt ze verondersteld te hebben dat haar eigen beeld 
van de KLM als een wereldbedrijf dat was ontstaan 
door de durf van die dappere Hollanders, ook rele-
vant was voor reizigers. Ook de visuele herkenbaar-
heid zag zij niet als een probleem. Het NSS-onder-
zoek wees immers uit dat het bal- en strepenmotief 
karakteristiek was en leidde tot een betere herken-
ning van de KLM. Wasey’s oplossingen achtte zij 
afdoende. De reclameafdeling was er tevreden mee 
en er was al veel geld in geïnvesteerd.  

Toen de commissie in een van haar nota’s 
voorstelde de bekende Nederlandse ontwerper Otto 
Treumann opdracht te geven het motief te verbete-
ren gaf de directie dan ook niet thuis.43 Vreemd 
genoeg reageerde de directie wel positief op een 
poging van vertegenwoordigers van het ontwerp-
bureau Loewy om haar – buiten betrokkenheid van 
de Commissie Stijleenheid om – te interesseren voor 
een nieuw embleem.44 Toen bleek dat het nieuwe 
embleem echter niet door de ontwerper Raymond 
Loewy zelf werd gepresenteerd, maar door een van 
zijn vertegenwoordigers, zag ze af van verdere con-
tacten.45 Hieruit blijkt nog eens de oppervlakkige 
belangstelling die de directie koesterde voor vorm-
geving. Ze was gewoonweg niet geïnteresseerd in 
een krachtdadig vormgevingsbeleid. 

Toch blijft het verbazingwekkend dat de  
directie zich geen zorgen leek te maken over het 
bestaan en de toepassing van twee verschillende 
emblemen, iets wat, zo zou men logischerwijs ver-
onderstellen ten koste ging van de herkenbaarheid 
van het bedrijf. Dit kwam omdat de directie het als 
een natuurlijk gegeven ervoer dat representatieve 
vormgeving en reclamevormgeving gescheiden 
gebieden waren. Typerend is een opmerking van de 
Commissie Stijleenheid in haar eerste nota waarin 
ze schreef dat een embleem zowel geschikt moest 
zijn voor de representatieve sfeer alsook voor de 
commerciële sfeer. Het bestaan van deze twee  

                                                
42 Nota Commissie Stijleenheid aan directie, ‘Stijleenheid 
en stijlniveau’, 3 juli 1959 bij verg. bedrijfsdirectie 27 juli 
1959 pt. 6; Ba. KLM. 
43 Ibidem. 
 44 Waarschijnlijk was een herziening van het boordservies 
van KLM aanleiding voor een vertegenwoordiger van 
Loewy om een nieuw embleem voor te stellen. Een kleine 
commissie van directieleden zou hieraan zijn goedkeuring 
moeten verlenen. Uit: [Voorstel tot aanpassing van het 
boordservies], 27 mei 1959 bij verg. bedrijfsdirectie map 
april-juni 1959; Ba. KLM. 
45 Smit, op. cit. (n. 4), p. 97. 
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sferen blijkt ook uit een brief van het hoofd van de 
afdeling public relations waarin hij protest aante-
kende tegen de voorgenomen beschildering van het 
kielvlak met het bal- en strepenmotief:  

‘Mijn argumenten tegen de ballen en de stre-
pen op de staart komen hierop neer dat ik het onjuist 
acht om in plaats van ons eindproduct de grootste 
mogelijke distinctie te geven, het te benutten als een 
reclame-uiting, waarvan de wervende waarde niet 
bewezen wordt. Ik acht het psychologisch onaan-
vaardbaar om een passagier, die ruim ƒ 7000,- neer-
telt voor een eerste klasse retour Tokio, te vervoeren 
in een met reclamesymbolen beschilderd vliegtuig. 
Mijn mening is dat het gedistingeerde uiterlijk en 
interieur veel krachtiger en positiever inwerken op 
de passagier […].’46 Representatieve vormgeving 
was dus blijkbaar onverenigbaar met reclame-
vormgeving. 

De commissie bleef in haar nota’s echter 
proberen beide ‘sferen’ met elkaar te verenigen.  
Ze voerde zowel argumenten aan die het commer-
ciële aspect benadrukten waarin het imago en de 
herkenbaarheid belangrijk was, alsook argumenten 
die betrekking hadden op het representatieve 
karakter. Zo stelde ze de esthetiek van bal- en 
strepenmotief in de nota’s ter discussie en was ze 
van mening dat ‘[…] stijleenheid zonder stijlniveau 
niet werkt’.47 Het was echter vergeefse moeite. De 
directie werd pas gevoelig voor de ideeën van de 
Commissie Stijleenheid toen twee jaar later uit een 
imago-onderzoek duidelijk werd wat voor beeld 
reizigers van KLM hadden én toen ze begreep dat 
het embleem, dan wel een huisstijl een rol kon 
spelen in het veranderen van dit beeld.  

De KLM-huisstijl 

Slecht imago reden voor huisstijl 
In 1961 kreeg HDA opdracht van KLM een huisstijl 
te ontwerpen. Deze was bedoeld om het imago van 
KLM op een positieve wijze te beïnvloeden. Uit een 
onderzoek naar het imago van KLM was gebleken 
dat, in tegenstelling tot wat de directie over de KLM 
dacht, buitenlandse reizigers KLM een onopvallen-
de en enigszins ouderwetse luchtvaartmaatschappij 
vonden. Dit onderzoek was in 1959 opgezet door de 
afdeling Verkoop en Vervoer en werd in 1960 door 
lokale reclame- en onderzoeksbureaus uitgevoerd in 
Amerika, Duitsland en Japan. Het was het meest 
uitgebreide onderzoek in zijn soort ooit verricht in 
opdracht van een Nederlands bedrijf. Doel was te 
achterhalen wat passagiers verwachtten van de idea-
le luchtvaartmaatschappij en waarom passagiers 
voor KLM kozen.48  

Tijdens het onderzoek bleek dat passagiers 
luchtvaartmaatschappijen nauwelijks uit elkaar  

                                                
46 Op. cit. (n. 40). 
47 Op. cit. (n. 42). 
48 ‘KLM-enquête toont aan: Klompen en molens zijn tòch 
onuitroeibaar’, Ariadne, augustus 1961, p. 682; R.H. 
Haentjes, ‘Motievenonderzoek wijst slechts aan hoe het 
niet moet’, Ariadne, oktober 1961, p. 847; ‘C.A. Kruseman 
: Thema van KLM-reclame is overal: betrouwbaarheid’, 
Ariadne (7), april 1963, p. 375. 

konden houden. Daarom werd de onderzoeksopzet 
veranderd. Hierbij ging men ervan uit dat de kwali-
teiten die het publiek aan een luchtvaartmaatschap-
pij toedichtte, samenhingen met het beeld dat ze van 
het land van vestiging had. Dit was geen vreemde 
gedachte gezien het feit dat vliegtuigmaatschap-
pijen vaak werden gezien als dragers van de natio-
nale trots. Eerst stelde men vast welke karakteristie-
ken reizigers toedichtten aan de ideale luchtvaart-
maatschappij. Vervolgens onderzocht men in hoe-
verre deze karakteristieken aanwezig waren in het 
beeld dat reizigers van Nederland hadden. Als dit 
beeld afweek van het beeld dat ze van ideale lucht-
vaartmaatschappij hadden, diende de KLM deze 
karakteristieken in haar beeld te corrigeren.49  

Uit de door de afdeling Verkoop en Vervoer 
samengestelde eindrapportage van de onderzoeken 
die de directie in september 1961 onder ogen kreeg, 
bleek dat het beeld van Nederland ongunstig uitviel 
voor KLM; ‘Het vrij zwakke image van Nederland 
haalt het image van de KLM omlaag. Het ontneemt 
aan de KLM haar worldwide karakter, identificeert 
de KLM met een klein land.’50 Dit land werd gezien 
als rustiek, niet modern, niet opwindend, niet tech-
nisch, een land van windmolens, klompen en tulpen. 
De afdeling was er ook teleurgesteld over dat de 
reclame-uitingen van KLM tot dan toe niet in staat 
waren geweest dit weinig heroïsche beeld van  
Holland te beïnvloeden. 

Een van de bureaus die was ingehuurd om  
dit onderzoek uit te voeren was het Amerikaanse 
bureau Ogilvy, Benson & Mather (OBM). Uit haar 
deelrapport blijkt dat Nederland hoog scoorde op 
karakteristieken als ‘clean’, ‘punctual’, ‘careful’, 
‘good hosts’, ‘friendly’. Op karakteristieken als 
‘good mechanics’, ‘scientifically inclined’, en in het 
bijzonder ‘modern’, die in verband werden gebracht 
met de ideale luchtvaartmaatschappij, werd echter 
laag gescoord. OBM deed de suggestie aan KLM 
om hoog scorende karakteristieken als ‘careful’ en 
‘punctual’ te verwerken in advertenties en de KLM 
te presenteren als de ‘reliable airline’. Hierdoor 
zouden de laagscorende karakteristieken worden 
gecompenseerd. Op basis van deze suggesties zou 
OBM worden ingehuurd om de nieuwe reclame-
campagnes van KLM te verzorgen.51 

De slechte economische bedrijfssituatie  
maakte dat de directie van KLM dit rapport met een 
meer dan gemiddelde belangstelling tot zich nam. 
Omstreeks 1960 bleef bij KLM, na jaren van sterke 
groei, het aantal passagiers achter bij de vervoersca-
paciteit. Luchtvaartmaatschappijen schakelden eind 
jaren vijftig massaal over op straalvliegtuigen. Deze 
maakten het gezien hun snelheid en grootte moge-
lijk meer vluchten te maken en meer passagiers te 
vervoeren. Er ontstond overcapaciteit en met name 
op de belangrijke trans-Atlantische routes zaten de 
net aangeschafte vliegtuigen minder vol, wat leidde 
tot slechte bedrijfsresultaten en interne onrust. Daar-
naast had de KLM in tegenstelling tot sommige 
andere maatschappijen uit zuinigheidsoverwegen 

                                                
49 Smit, op. cit. (n. 6), pp. 35-38. 
50 Nota afdeling Verkoop en Vervoer aan directie, 
‘Motivation Research Studies’, 4 september 1961 bij verg. 
bedrijfsdirectie, 22 september 1961, pt. 4; Ba. KLM. 
51 Smit, op. cit. (n. 6), pp. 35-38. 
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[ill. 13] Reconstructie van Henrion’s diapresentatie voor de KLM, 1962
UBDA-HA; Henrion Boxing System; groene fotomap
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voor de middellange en de korte afstanden gekozen 
voor als ouderwets ervaren propellervliegtuigen, iets 
wat passagiers niet konden waarderen. Twee van 
deze vliegtuigen zouden binnen korte tijd veronge-
lukken.52 Al met al waren er genoeg redenen om het 
imago van KLM bij te sturen.  

Het feit dat de KLM zich bewust was gewor-
den van haar imago maakte dat ze aandacht kreeg 
voor de visuele middelen die het bedrijf het gewens-
te technische en moderne imago konden bezorgen. 
Zo werd in het OBM-rapport al gesteld dat de nieu-
we staartbeschildering ‘onbewust – een stap in de 
goede richting was’.53 De directie: ‘Er zal een aantal 
acties worden genomen om de indruk van de KLM 
naar buiten en het produkt van de KLM te verbete-
ren’.54 Ze leek eindelijk te beseffen dat een em-
bleem niet alleen kon dienen om een bedrijf herken-
baar te maken maar ook om bepaalde associaties 
over te dragen. In dit licht kregen de eerdere nota’s 
van de commissie Stijleenheid nieuwe betekenis. 
Eind 1961 kreeg Henrion’s ontwerpbureau HDA 
opdracht om – uitgaande van het bal- en strepenmo-
tief – een huisstijl te ontwerpen.55 

Henrion presenteert oplossing imago-probleem 
De eerste en enige presentatie van de huisstijl voor 
de directie vond plaats in januari 1963. In een brief 
die de presentatie vergezelde, verwoordde de  
Commissie Stijleenheid op kernachtige wijze 
waarom KLM een huisstijl nodig had: ‘Wat het pu-
bliek daadwerkelijk van de KLM ziét, heeft grote 
invloed op wat men van de KLM dénkt.’56 In de 
presentatie zelf lichtte Henrion de huisstijl aan de 
hand van dia’s zorgvuldig toe [ill. 13]. Al bij aan-
vang van de presentatie stelde hij duidelijk dat een 
huisstijl hetzelfde zou zijn was als een ‘image’. Dit 
was natuurlijk onzin aangezien visuele aspecten, 
zoals ze bijvoorbeeld tot uiting komen in een huis-
stijl, hoogstens een deel van het imago bepaalden. 
Hij wist echter dat de KLM gevoelig was voor alles 
wat kon bijdragen aan verbetering van haar imago 
en dat de acceptatie van zijn voorstel afhankelijk 
was van de vraag of hij de huisstijl als waardevolle 
oplossing voor dit probleem wist te presenteren: 

‘A house style is a programme for the unifica-
tion of a company’s appearance. Every company has 
a many-sided public appearance – its equipment, 
buildings, stationery, vehicles, advertisements and 
so on. The primary purpose of a house style is to 
ensure that each of these aspects is related to the 
others, as part of a consistent overall scheme.  
The cumulative effect of a house style we call the 
‘image’ of the company. An image is built up by 
frequent repetition of a small number of elements 
according to a consistent scheme. Simply by reason 

                                                
52 Dierikx, op. cit (n. 1), pp. 189-195. 
53 Op. cit. (n. 50). 
54 Verg. bedrijfsdirectie, 22 september 1961, pt. 4; Ba. 
KLM. 
55 Brief Commissie Stijleenheid aan directie, ‘‘House 
Style” KLM’, 13 november 1962 bij verg. directie, 23 
januari 1963; Ba. KLM; D. Cheetham, ‘Three house 
styles’, Design (182), February 1964, pp. 32-34. 
56 Brief Commissie Stijleenheid aan directie, ‘”House 
Style” KLM’, 13 november 1962 bij verg. directie, 23 
januari 1963; Ba. KLM. 

of consistent application, a company acquires an 
image of tidiness and clarity. But of course there is 
more to an image than tidiness. There should be 
associations (often of a subtle kind, difficult to put 
into words) favourable to the company and appro-
priate to its business. A house style should be a 
condensed visual embodiment of a pleasing and 
persuasive image.’57 Voor luchtvaartmaatschappijen 
in het bijzonder was het imago belangrijk zo stelde 
Henrion, omdat ze zo weinig van elkaar verschilden. 
Zo werden de vervoersprijzen voor alle routes cen-
traal vastgesteld door luchtvaartorganisatie IATA en 
vlogen luchtvaartmaatschappijen veelal met dezelf-
de toestellen.  

Gebruikmakend van de onderzoeksrapporten 
van OBM stelde Henrion dat karakteristieken als 
‘scientific ability’ en ‘modernity’ niet sterk aanwe-
zig waren in het imago van de KLM. ‘In summary, 
then, our task became clear – to retain the basic 
elements of stripes, disc, letters and crown, but to 
improve and sharpen the image particularly in scien-
tific and modern associations, and to make it capa-
ble of universal consistent application.’58 Met een 
huisstijl die deze associates opriep, kon KLM vol-
gens Henrion ook laten zien dat ze een efficiënt 
bedrijf was; ‘Of course, a house style cannot turn an 
inefficient company into an efficient one; but a poor 
house style can make an efficient company look like 
an inefficient one.’ 

Om de tekortkomingen van het bestaande bal- 
en strepenmotief te demonstreren liet Henrion een 
visuele analyse zien waarin hij vanuit de afzonder-
lijke elementen van het motief een denkbeeldig 
‘grid’ construeerde [ill. 14a]. Het grid moest demon-
streren dat het bal- en strepenmotief visueel druk en 
onrustig overkwam. Dit beeld werd gecontrasteerd 
met het nieuwe door HDA ontworpen embleem dat 
juist een visueel eenvoudig en rustig grid liet zien 
[ill. 14b]. Eenvoud kwam volgens HDA de herken-
baarheid van het embleem ten goede, met name 
onder condities waarin het zicht minder duidelijk 
was. Hierbij ging HDA uit van het idee dat als men 
onder slechte zichtcondities naar objecten of vormen 
kijkt deze beginnen te vervagen en in elkaar gaan 
overvloeien; ‘Sharp corners tend to become rounded 
[…] all the detail tends to be lost.’59 Fotomateriaal 
dat slechtzicht-condities simuleerde moest vervol-
gens het bewijs leveren dat het nieuwe embleem 
beter herkenbaar was dan het oude embleem [ill. 15]. 

Volgens HDA was de kroon visueel en in-
houdelijk gezien het meest karakteristieke element 
van het embleem. Deze was immers de aanduiding 
van het koninklijke karakter van de KLM dat haar 
onderscheidde van veel andere luchtvaartmaat-
schappijen. HDA vereenvoudigde de kroon tot een 
streep met daarboven vier bolletjes, en een klein 
kruisje. De bolletjes gaven de loze binnenruimte van 
de kroon weer en suggereerden op een efficiënte 
wijze de buitenvormen waarop het kruisje rustte.  
Op heldere wijze beargumenteerde Henrion hoe dit 
nieuwe embleem tot stand was gekomen. Hierbij 

                                                
57 Henrion Design Associates, ‘Report on house style’, 14 
november 1962; Graphic Design Museum (GDM) 
[schenking W. Bakker]. 
58 Ibidem. 
59 Ibid. 
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[ill. 14 a-b] ‘Grid’ van het oude en het nieuwe embleem, ca. 1962
UBDA-HA; Henrion Boxing System; a

[ill. 15] Out-of-focustest met het oude en het nieuwe embleem, ca. 1962
UBDA-HA; Henrion Boxing System; a

[ill. 17a] Ontwikkeling van de KLM-kroon, ca. 1962
‘Ons visitekaartje gemoderniseerd’, De Wolkenridder, 21 september 1963, p. 5

[ill. 16] Model Boeing SST in de KLM-huisstijl, ca. 1967
Begin jaren zestig verwachtte de luchtvaartindustrie dat supersonisch 
vliegen de toekomst had. In 1967 ging de KLM ervan uit ze in 1977 
met de Boeing SST zou vliegen.
J.F.A. de Soet, ‘Enige aspecten van de commerciële luchtvaart’, Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie 
(12), 1967,pp. 825-831 (830)

[ill. 17b] IBM-advertentie, 1958
ontwerp: Wim Crouwel
Frederike Huygen, Hugues Boekraad, 

Wim Crouwel : Mode en Module, 

Rotterdam 1997, pp. 232
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legde hij een verband met een moderne vliegerva-
ring die ‘smooth’ van karakter was en daarmee het 
geconstateerde gebrek aan ‘scientific ability’ en 
‘modernity’ compenseerde [ill. 16].60 In zijn verhaal 
leek elke beslissing als vanzelfsprekend voort te 
komen uit de voorgaande:  

‘Vertical stripes we reject as suggesting fal-
ling rather than flying, immobility rather than 
smooth movement. We recommend horizontal 
stripes. […] After a series of experiments we recom-
mend that the disc extends across three stripes and 
two half stripes. […] There is a strongly implied 
square in the centre of this unit the top of which is 
formed by the bar of the crown. We submit that 
these letters have a boldly modern atmosphere, and 
suggest smooth horizontal flight. […] We recom-
mend that the foot of the letters align with the bot-
tom of the central stripe, thus implying a continua-
tion of the stripe […] Given the stripes-and-letters 
constellation described above, certain very clear 
conditions are imposed on the crown design. The 
width must be either that of the central square of the 
letters […], or that between the verticals of the L 
and the M […] we commenced with the existing 
crown design and progressively simplified it until 
the recommended version was arrived at [ill.17a].’61  

                                                
60 Ibid. 
61 Ibid.; Henrion demonstreerde deze voortschrijdende 
simplificatie aan de hand van een interessante illustratie 
[ill. 17a]. Deze toonde een ontwikkeling bestaande uit 
twee paden; een linkerpad, uitgaande van de omkering van 
de binnenvormen, en een rechterpad (de ‘alternative’), 
uitgaande van de buitenvormen. Beide paden lieten een 
natuurlijke en logische lijkende ontwikkeling zien waarbij 
het leidende principe dat van simplificatie is. De bekendste 
afbeelding van deze embleemontwikkeling staat in Henri-
on en Parkin’s in 1967 gepubliceerde boek Design co-
ordination and corporate image. Hierin wordt de ‘alterna-
tive’ versie getoond met het bijschrift : ‘The crown was 
progressively reduced through many stages (of which 15 
are shown), to an ultimate form with very strong “Ge-
stalt”.’ (F.H.K. Henrion & Alan Parkin, Design coordina-
tion and the corporate image, London 1967, p. 24) Een 
veelzeggender bijschrift is te lezen bij de afbeelding van de 
embleemontwikkeling in een artikel van Henrion en Parkin 
uit 1965: ‘One of many evolutionary developments from 
the old crown tot the new, to convince KLM management 
of the necessity to go to an “ultimate” form in one step, as 
a gradual change by intermediate steps is psychologically 
unnecessary and extremely expensive.’ (F.H.K. Henrion & 
Alan Parkin, ‘Systematic methods in design co-
ordination’, DIA yearbook 1967/8, pp. 33-42 (41)) Met het 
gebruik van het begrip ‘“ultimate” form’ refereert Henrion 
aan het ‘ideaal type’ dat onderdeel uitmaakt van Le Corbu-
sier’s theorie over het purisme. Door mensen gemaakte 
objecten zouden in de loop van de tijd een eenvoudigere 
optimale vorm krijgen die uitging van geometrische basis-
vormen. Le Corbusier illustreert dit aan de hand van een 
afbeelding van de evolutionaire ontwikkeling van auto’s 
(‘Evolution des formes de l’Automobile 1900-1921’, 
L’Esprit Nouveau (13), 1921, pp. 1570-1571). Loewy 
gebruikte in de jaren veertig een soortgelijke illustratie om 
de ontwikkeling van het embleem voor International Har-
vestor te laten zien. Later past hij deze presentatiemethode 
toe (ca. 1970) om een vernieuwd Shell-embleem aan de 
man te brengen. Het voordeel van deze presentatiemethode 
is dat door het geven van de vaak ingewikkeldere voorlo-
pers van het nieuwe embleem een ‘natuurlijke’ ontwikke-
ling naar eenvoud wordt gesuggereerd die het nieuw voor-
gestelde, en vaak nog eenvoudigere, embleem bevoordeelt.  

De argumentatie van Henrion liet een ratio-
neel ontwerpproces zien. Het betrof echter meer een 
reconstructie achteraf dan dat het een daadwerke-
lijke beschrijving was van de ontwikkeling. Het 
nieuwe KLM-embleem schijnt al vrij snel na aan-
vang van de opdracht ontworpen te zijn. De afdeling 
Reclame, die ook haar goedkeuring moest verlenen 
aan het embleem, had er echter grote moeite mee 
toen ze het onder ogen kreeg. Ze was bang dat het 
publiek de kroon niet zou herkennen en noemde het 
spottend een ‘IBM’-kroon. Hiermee werd gerefe-
reerd aan een IBM-advertentie met een vormgeving 
die aan het KLM-embleem deed denken [ill. 17b].62 
Henrion vond echter dat men er rekening mee moest 
houden dat een huisstijl lang mee moest gaan: ‘[…] 
a proposal that is more acceptable in 1962 will ap-
pear dated by 1965, and becomes a severe liability 
by 1975’. Nadat er door HDA vele alternatieven 
waren ontworpen, kwam Henrion terug met zijn 
oorspronkelijke voorstel dat pas geaccepteerd werd 
toen er een ander hoofd van de afdeling reclame was 
aangesteld.63 Het was deze weerstand tegen de 
kroon die het voor Henrion noodzakelijk maakte een 
indrukwekkende presentatie te ontwikkelen.64 

Naast het embleem was er natuurlijk nog de 
kwestie van de kleur. Hiervoor werd, met enige 
kleine aanpassingen, vastgehouden aan het bestaan-
de kleurenschema van het strepenmotief dat in de 
laatste revisie van Erwin Wasey alternerend donker- 
en lichtblauw was geworden. Er werd opmerkelijk 
weinig aandacht besteed aan de typografie. Iets  
wat overigens ook niet de sterkste kant was van 
Henrion. Het lettertype dat voor de huisstijl werd 
vastgesteld was al langer in gebruik: de schreef-
loze, en dus modern aandoende Annonce Grotesk. 
In augustus 1963 stemde de directie in met de  
invoering van de huisstijl, ook wel implementatie 
genoemd [ill. 18].65  

                                                
62 Smit, op. cit. (n. 6), p. 40; KLM had net een IBM-
computer aangeschaft wat veel indruk maakte. De enige 
plaats waar deze kon worden geïnstalleerd was in de 
kantine van het hoofdkantoor. Daarnaast plaatste IBM eind 
1959 over een volle pagina een advertentie in het 
Tijdschrift voor efficiëntie en documentatie, waarin KLM 
als een tevreden klant werd opgevoerd. Hierbij was een 
schematische weergave van de werking van de door KLM 
aangeschafte computer afgebeeld die in haar vormentaal 
associaties opriep met het nieuwe KLM-embleem. De 
vergelijking duikt overigens ook op in een rijmpje in het 
KLM-personeelstijdschrift De Wolkenridder uit 1964: 
‘Daadwerk’lijke modernisering, Daartoe zijn wij altijd 
bereid, Ook in veel andere domeinen, Zijn wij beslist bij 
de tijd. – Dit slaat niet slechts op elektronen, Computers en 
meer zulk gerei, Het uiterlijk werd óók gestroomlijnd, een 
‘New Look’ kreeg de maatschappij. – Een nieuwe lijn 
kwam in de strepen, Maar in de kroon, wat vreemd 
misschien, Bleek men, naar spoedig aan het licht kwam, 
Een onverwacht symbool te zien: – Een zinnebeeld van 
een directie, Die opgewekt en eensgezind, Tesamen ijv’rig 
‘plussend-minnend’, De eindjes aan elkander bindt.’  
Uit: De Wolkenridder, december 1964, p. 16. 
63 Smit, op. cit. (n. 6), pp. 45-47; telefoongesprek Norman 
Jones (medewerker HDA), 3 februari 2005. 
64 Zelfs na deze laatste en indrukwekkende presentatie 
vroeg de directie zich af of de kroon niet aangepast kon 
worden. Een suggestie die niet werd opgevolgd. Uit; Verg. 
directie, 23 januari 1963, pt. 2; Ba. KLM. 
65 Verg. NV directie en bedrijfsdirectie, 6 augustus 1963, 
pt. 2; Ba. KLM. 
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[ill. 18] Voorbeelden van de huisstijltoepassing, ca. 1964
UBDA-HA; Henrion Boxing System; jk

[ill. 18b] Voorbeelden van de huisstijltoepassing, ca. 1964
UBDA-HA; Dia’s

35



2 – HUISSTIJL GEÏMPORTEERD : DE LANGE WEG VAN KLM 

  

Implementatie en huisstijlhandboek 
Opvallend is dat in september 1963 zowel in de 
landelijke dagbladen als in het personeelsblad  
de huisstijl van KLM werd gepresenteerd als de  
invoering van een nieuw embleem en niet als een 
huisstijl.66 Waarschijnlijk was de KLM bang dat  
een ‘house style’ – een tot dan toe onbekend feno-
meen in Nederland – die was ontworpen door een 
buitenlands en dus duur aandoend ontwerpbureau 
niet in goede aarde zou vallen bij zowel werknemers 
alsook de buitenwacht.67 Zeker gezien het feit dat de 
precaire financiële situatie van KLM ertoe noopte 
tussen 1961 en 1964 bijna een kwart van de werk-
nemers van KLM te ontslaan.68 Alleen in het recla-
mevakblad Ariadne werd vermeld dat het een heuse 
‘house style’ betrof die was ontworpen door een 
buitenlands ontwerpbureau.69  

De financiële problemen waren ook de reden 
dat de directie ervoor koos de huisstijl op vervan-
gingsbasis in te voeren wat minder kosten met zich 
mee bracht.70 Zo werd de beschildering van vlieg-
tuigen pas veranderd als er een nieuwe schilderbeurt 
nodig was. Ook ‘koppen, schotels, borden, bestek, 
drukwerken, duizend-en-een-dingen waarop ons 
merk voorkomt, zullen geheel op vervangingsbasis 
worden vernieuwd’, schreef personeelsblad De  
Wolkenridder.71 Dit tot spijt van Henrion die had 
aangedrongen op een snelle invoering. Het voordeel 
hiervan zou zijn geweest dat de nieuwe presentatie 
van KLM veel meer zou zijn opgevallen wat bij-
droeg aan de imagoverandering die het bedrijf  
nastreefde. Nu was dit veel minder het geval. 

Belangrijk voor de invoering van de huisstijl 
was dat medewerkers en ontwerpers die zich met de 
vormgeving van huisstijluitingen bezighielden, op 
de hoogte waren van de manier waarop het nieuwe 
embleem moest worden toegepast. Alleen op die 
manier werd de beoogde eenduidigheid bereikt.  
De Wolkenridder berichtte dan ook dat de toepas-
sing van het embleem; ‘volgens strakkere richtlijnen 
[zou] gebeuren dan tot dusverre het geval was. Men 
zag nogal eens verschillende individuele opvattin-
gen verwerkt […] Allen die, waar ook ter wereld, 
het nieuwe KLM-beeldmerk moeten laten uitvoeren, 
schilderen, drukken, lakken of graveren, ontvangen 
nog dit najaar een handleiding met uitvoerige in-
structies en voorbeelden.’72 

De handleiding waaraan De Wolkenridder re-
fereerde, verscheen in het voorjaar van 1964 en was 
de opvolger van het ‘campaignbook’ van Crawfords 
uit 1950 en het vouwblad van Erwin Wasey uit 

                                                
66 ‘KLM gaat merkbeeld wijzigen’, Trouw, 4 september 
1963; KLM-embleem, de Volkskrant, 6 september; 
‘Merkbeeld van KLM wordt versterkt’, Leeuwarder 
Courant, 4 september 1963. 
67 Bijlage ‘Overzicht van gangbare huisstijlen’ bij: Werk-
groep NS-Embleem, ‘Interim-rapport’, 22 april 1966; UA 
943-100. 
68 Dierikx, op. cit. (n. 1), p. 219. 
69 L. Blankstein, ‘Nieuwe house style van KLM straalt 
“reliability” uit’, Ariadne (18), september 1963, pp. 882-
884. 
70 Smit, op. cit. (n. 4), p. 111. 
71 ‘Ons visitekaartje gemoderniseerd’, De Wolkenridder, 
21 september 1963, pp. 4-5 (5). 
72 ‘Idem, p. 5. 

1958.73 In vergelijking met deze eenvoudige hand-
leidingen was de nieuwe handleiding van HDA voor 
KLM, de ‘house style manual’ oftewel het huisstijl-
handboek, erg uitgebreid [ill. 19]. Het telde meer 
dan honderd pagina’s waarin werd gedemonstreerd 
wat de huisstijlelementen waren en hoe deze op alle 
mogelijke huisstijldragers – uitingen die voor toe-
passing van de huisstijl in aanmerking kwamen – 
toegepast moesten worden. De opzet van de manual 
was losbladig zodat al naar gelang er nieuwe huis-
stijldragers beschikbaar kwamen, pagina’s konden 
worden toegevoegd of verwijderd.  

De ontwikkeling van dergelijke uitgebreide 
manuals was typerend voor het technocratisch stre-
ven naar controle dat veel huisstijlen uit de jaren 
zestig kenmerkte. Een dergelijk streven blijkt onder 
andere uit een artikel in de Volkskrant dat verscheen 
ter gelegenheid van de presentatie van de manual: 
‘Hij [Henrion] stelde de spelregels samen, waaraan 
elk KLM-kantoor van Tokyo tot Turijn, zich nu 
dient te houden. Elk lepeltje, schoteltje, elke wagen 
en elk vliegtuig, ALLES zal nu uniform worden. 
Over de hele wereld.’74 

Hoe was het huisstijlhandboek van KLM op-
gebouwd? Op de eerste pagina’s werden stalen van 
druk- en verfkleuren getoond zodat ontwerpers 
exact wisten wat voor kleuren ze moesten gebruiken 
[ill. 19a]. Vervolgens werden voorbeelden van het 
embleem van KLM getoond. Dit bestond in vele 
varianten, afhankelijk van de hoeveelheid beschik-
bare drukkleuren en de gedachte toepassingen 
[ill. 19b]. Voor bijzondere objecten, zoals het kiel-
vlak van een vliegtuig, was er een technische teke-
ning zodat men het embleem zelf zou kunnen nate-
kenen [ill. 19c, g]. Voor de meeste toepassingen 
voldeden echter de ‘tearsheets’ met daarop em-
bleemvarianten in diverse standaardgroottes 
[ill. 19d]. Een ontwerper kon hieruit een embleem 
knippen en dit op een opnamemodel van zijn ont-
werp plakken. Dit model werd gefotografeerd zodat 
de voor drukwerk benodigde films konden worden 
vervaardigd. Ook waren er tearsheets in diverse 
talen voor de zogenoemde ‘company title’: ‘KLM 
Royal Dutch Airlines’ [ill. 19e] en werden de door 
de KLM te gebruiken lettertypes belicht [ill. 19f]. 
Tot slot volgde een lange reeks pagina’s met voor-
beelden van huisstijlelementen op dragers als vlieg-
tuigen [ill. 19g], rijdend materieel [ill. 19h], brief-
papier [ill. 19i] en advertenties [ill. 19j].75 

Veel van de door HDA gebruikte argumenta-
tie en documentatie werd, in overleg met Henrion, 
opgesteld door Alan Parkin. Deze had in Cambridge 
filosofie en wiskunde gestudeerd en was goed inge-
voerd in logica en geometrie. In 1961 was hij door 
Henrion in dienst genomen, mede met het oog op de 
KLM-opdracht [ill. 20]. Parkin was ook verant-
woordelijk voor de opzet van de huisstijlmanual.  

                                                
73 ‘KLM’s ‘new look’ geïntroduceerd’, De Wolkenridder, 
4 april 1964, p. 2. 
74 H. van der Meer, ‘Kroon op werk van Engels ontwerper: 
KLM bekent kleur’, de Volkskrant, 18 juli 1964. 
75 KLM, House Style Manual, 1964. 
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[ill. 19a-j] KLM ‘House Style Manual’, 1964
UBDA-HA; Bibliotheek

[ill. 19b]

[ill. 19a]

[ill. 19c]
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[ill. 19d] [ill. 19e] [ill. 19f]

[ill. 19g]

[ill. 19h] [ill. 19i] [ill. 19j]
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[ill. 21] Voorstel nieuw KLM embleem van Henrion, ca. 1970
UBDA-HA; Henrion Boxing System; KLM diadoos rechts

[ill. 22] Nieuwe beschildering KLM-toestel (Boeing 747-206B), 1977
http://www.airliners.net/photo/KLM---Royal/Boeing-747-206B/1129611/L/

[ill. 23] Beschildering kielvlak, ca. 1958
Vgl. met [ill. 22]
UBDA-HA; Henrion Boxing System;  groene fotomap

[ill. 20] F.H.K. Henrion en zijn medewerkers, 1963
In zijn hand een model van een vliegtuig in de huisstijl van KLM
‘In every age men aspire to be universal…’, Design (177), september 1963, pp. 30-38 (34)
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De daadwerkelijke vervaardiging van de bladzijden 
met voorbeelden van de huisstijltoepassingen was in 
handen van Brinkgreve die de huisstijldragers als 
geen ander kende.76 

Bureau Vormgeving en de verdere ontwikkeling 
van de KLM-huisstijl 
Na de afronding van het huisstijlhandboek en de 
invoering van de huisstijl was de taak van de Com-
missie Stijleenheid, die oorspronkelijk was opge-
richt om advies te geven over hoe stijleenheid te 
realiseren was, in wezen voltooid. De commissie 
hield in 1965 op te bestaan.77 Het Bureau Vormge-
ving, ondertussen afdeling Vormgeving, werd rond 
1966 ondergebracht bij de afdeling Commerciële 
Zaken. Het hernieuwde bewustzijn van de directie 
over het belang van vormgeving voor het imago 
blijkt duidelijk uit de nieuwe taakomschrijving voor 
de afdeling Vormgeving. Haar adviezen strekten 
zich voortaan uit tot de gehele onderneming en tot 
alle vormgeving die ‘voor de klanten zichtbaar is’. 
De afdeling moest ‘Bij de uitwerking van aanvaarde 
ideeën en voorstellen en adviezen […] [assistentie] 
verlenen over de praktische en esthetische aspecten 
van het project, en daarbij […] zorgen dat het resul-
taat past in het totaal-plan voor de K.L.M.-image.’78 
Desondanks bleef de afdeling een vreemde eend in 
de bijt en werd ze na het vervroegd pensioen van 
Brinkgreve in 1984 opgeheven.79 

De huidige huisstijl van de KLM is sterk be-
paald door een aanpassing uit 1970. De introductie 
van een nieuw toestel, de Boeing 747 viel samen 
met de wens van de marketingafdeling om de naam 
KLM sterker te benadrukken. Alhoewel eerst werd 
geprobeerd om dit met het behoud van het bal- en 
strepenmotief te doen bleek uit experimenten van 
Henrion dat dit niet werkte [ill. 21]. Dit leidde na 
meer dan dertig jaar eindelijk tot de verdwijning van 
het bal- en strepenmotief en een aanpassing van de 
vliegtuigbeschildering.80 Zo werd de staart wit en 
werd de bovenbeschildering lichtblauw met daaron-
der een blauwe streep [ill. 22]. Tegelijkertijd werd 
het in de huisstijl gebruikte lettertype Annonce Gro-
tesk vervangen door de meer gangbare Helvetica.81 
Begin jaren tachtig werd dit lettertype langzaam 
vervangen door de wat vriendelijker ogende schreef-
letter Goudy Old Face.82 Sindsdien is de huisstijl 
niet wezenlijk meer veranderd.  

De huisstijl van KLM was aanvankelijk geen 
voorbeeld voor andere Nederlandse bedrijven. Dit is 
niet vreemd, aangezien ze de huisstijl presenteerde 
als de introductie van een nieuw embleem en haar 
geleidelijk invoerde. Begin jaren zestig werden er 
wel meer nieuwe emblemen door bedrijven geïntro-
duceerd. Wel was de huisstijl van de KLM van be-
lang voor de Nederlandse ontwerpwereld. Zo zagen 
de partners van Total Design, opgericht in 1963,  

                                                
76 Interview Parkin, 27 oktober 2004. 
77 Smit, op. cit. (n. 6), p. 56. 
78 Ibidem; KLM Algemene Dagorder nr. 2195; Ba. KLM. 
79 Interview Niessen, 12 september 2006. 
80 Smit, op. cit. (n. 6), p. 58. 
81 Idem, pp. 58-61. 
82 Smit, op. cit. (n. 4), p. 149. 

in de totstandkoming van deze huisstijl een bewijs 
dat er in Nederland een markt was voor dergelijke 
grootschalige projecten. Daarnaast was ook de  
manier waarop de opdracht door HDA was uitge-
voerd een voorbeeld voor Nederlandse ontwerp-
bureaus. Met behulp van een rationele en visuele 
argumentatie werd hier een opdrachtgever overtuigd 
van ‘de keuzes’ die waren gemaakt tijdens het ont-
werpproces. Hier werd niet door een kunstenaar een 
merk ontworpen maar werd een huisstijl neergezet 
en dat was een geheel andere zaak. De opdracht 
voor de KLM wees voor Nederlandse ontwerpers 
dan ook de weg naar een nieuw braakliggend werk-
terrein; de huisstijl. 
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3 - Het bedrijfsgezicht :   
werk voor ontwerpbureaus 
 
In 1962 was in het Stedelijk Museum de tentoon-
stelling ‘Design for Industry’ te zien, met drukwerk 
van enkele door ontwerpers bewonderde bedrijven, 
zoals de Amerikaanse verpakkingsgigant CCA en 
het Zwitserse chemiebedrijf Geigy. De tentoonstel-
ling was georganiseerd door de internationale ont-
werpersvereniging AGI. In de catalogus (tevens 
Kerstnummer van het Drukkersweekblad) – Geen 
uur zonder drukwerk : print around the clock – 
sprak de AGI over de ‘beslissende invloed die  
objecten met een goede vormgeving uitoefenen  
op het leven en het sentiment van de grote massa’. 
Tegelijkertijd ging het om een ‘bescheiden inpas-
sing in het programma van de nieuwe wereld dat 
thans een eigen gedaante begint te vertonen’.  

Er leek inderdaad een nieuwe wereld in het 
vooruitzicht te liggen. De samenleving trilde van 
vitaliteit, was het niet door het gedreun van hei-
machines dan wel door het werk van de Cobra-
schilders. De wederopbouw was weliswaar vol-
tooid, maar aan de groei van de economie en de 
welvaart was nog lang geen einde gekomen. Volle 
supermarktschappen en een nagenoeg volledige 
werkgelegenheid zorgden voor een algeheel gevoel 
van welbehagen. Sommige wetenschappers maakten 
zich zelfs al zorgen over de grote hoeveelheid vrije 
tijd die voor werknemers in het verschiet zou liggen. 
Bron van al deze welvaart was het Nederlandse 
bedrijfsleven.  

In tegenstelling tot het buitenland kende  
Nederland op dat moment nog geen bedrijven van 
het formaat van CCA en Geigy die veel aandacht 
hadden voor goed vormgegeven drukwerk.1 Het 
Nederlandse bedrijfsdrukwerk op ‘Design for Indus-
try’ beperkte zich tot dat van Steendrukkerij de 
Jong, een klein bedrijf waar slechts enkele tientallen 
mensen werkten. De ontwerpwereld was er echter 
van overtuigd dat er, gezien de toenemende interes-
se van het bedrijfsleven in zijn reputatie, een grote 
vraag zou ontstaan naar goede vormgeving. Het was 
in deze sfeer dat de ontwerpbureaus Tel Design en 
Total Design werden opgericht, bureaus die zouden 
uitgroeien tot de belangrijkste leveranciers van huis-
stijlen in Nederland. 

                                                
1 Nog in 1964 schreef het Maandbericht van het IIV:  
‘In ons land is het over het algemeen met de uiterlijke 
vertoning niet best gesteld, en zeker niet alleen als een 
gevolg van onze ingetogenheid. Soms valt er in een enkele 
sector afzonderlijk wel eens iets goeds waar te nemen, 
hetzij architectonisch dan wel exclusief publicistisch, 
echter hoogst zelden beide tegelijk als één organisch  
geheel.’ Uit: ‘Uiterlijke afspiegeling van niveau’, Maand-
bericht (140), maart 1964, pp. 3-4. 

Bedrijfsleven wil modern en            
internationaal zijn 

Bedrijfsleven wil moderne presentatie 
De aandacht voor representatie – en in het verlengde 
daarvan voor huisstijlen – werd sterk gestimuleerd 
door de wederopbouw van het bedrijfsleven en de 
internationalisering van de wereldhandel. Na de 
Tweede Wereldoorlog lag Nederland in puin. Het 
bedrijfsleven moest weer volledig worden opge-
bouwd. De overheid gaf het herstel prioriteit en 
bevorderde de industrialisatie. Om die te stimuleren 
hechtte ze veel belang aan de opvoering van de 
productiviteit en hield ze – in overleg met het be-
drijfsleven – gedurende bijna vijftien jaar de lonen 
laag. Hierdoor zou een betere concurrentiepositie 
worden bereikt ten opzichte van het buitenland. 
Gedurende deze wederopbouwjaren, die grofweg 
liepen van 1945 tot 1958, veranderde Nederland 
langzaam van een agrarische en koloniale natie in 
een modern en industrieel land.2 

Tijdens de wederopbouw vonden overheid 
en bedrijfsleven het belangrijk het bedrijfsleven op 
een positieve en enthousiaste manier te represen-
teren. Dit uitte zich onder andere in de opkomst van 
het uit Amerika afkomstige vakgebied ‘public rela-
tions’.3 Volgens de definitie van het in 1954 opge-
richte Nederlands Genootschap voor Public Rela-
tions (NGPR) was pr ‘het – hoofdzakelijk door  
voorlichting – stelselmatig bevorderen van goede 
verhoudingen met die groepen van mensen, van 
wier oordeel men als bedrijf afhankelijk is’.4 Bedrij-
ven stelden pr-functionarissen aan die contacten 
onderhielden met de pers, lezingen gaven, bedrijfs-
bezoeken verzorgden en betrokken waren bij de 
productie van films en tentoonstellingen. Ook be-
steedden ze in toenemende mate – hierin gestimu-
leerd door de grafische industrie – aandacht aan 
goed verzorgd drukwerk. Dit is onder andere te zien 
aan de ontwikkeling van het jaarverslag. 

Jaarverslagen waren oorspronkelijk tekstuele 
uitgaven waarin weinig aandacht werd besteed aan 
vormgeving [ill. 1a]. Dit veranderde vanaf het mid-
den van de jaren vijftig toen het bedrijfsleven meer 
oog kreeg voor de inhoud van jaarverslag. Zo stelde 
Het Financieele Dagblad in 1954 de Henri Sijthoff 
prijs in voor het best verzorgde jaarverslag. Ook 
verscheen een jaar later een rapport van de belang-
rijkste werkgeversorganisaties met aanbevelingen 
voor de inhoud van het jaarverslag.5 Met deze aan-
dacht voor het jaarverslag zag de grafische industrie 
een nieuwe markt ontstaan en ze besloot daarop in 
te spelen. Een goed verzorgd jaarverslag betekende 

                                                
2 Zie: Keetie E. Sluyterman, Kerende kansen : Het Neder-
landse bedrijfsleven in de twintigste eeuw, Amsterdam 
2003; K. Schuyt, E. Taverne, 1950 : Welvaart in zwart-wit, 
Den Haag 2000. 
3 Zie voor de geschiedenis van public relations in Neder-
land: Eric Lagerwey (et al.), Op zoek naar faamwaarde : 
vijftig jaar public relations in Nederland, Houten/Diegem 
1997. 
4 C.H.W. D’Artillac Brill, ‘Het wezenlijk onderscheid 
tussen pr en reclame’, Public Relations Publiques (5/6), 
1961, pp. 7-10 (7). 
5 J.B. Kelholt, ‘Een stimulans voor betere jaarverslagen’, 
Ariadne, januari 1958, p. 49. 
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[ill. 1b] Jaarverslag NS, 1954
Drie drukkleuren met foto’s en grafieken
SPM

[ill. 1a] Jaarverslag NS,  1950
Eén drukkleur
SPM

[ill. 1c] Jaarverslag NS, 1959
Full-colour en één extra steunkleur met foto’s en grafieken
ontwerp: Gerard Douwe
SPM
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immers ingewikkelder zetwerk, de toepassing van 
duurdere druktechnieken, en dus een hogere winst. 

Lettergieterij Amsterdam liet in 1956 op een 
tentoonstelling zien dat een jaarverslag ook een 
promotionele waarde kon hebben. Jaarverslagen 
zouden bijvoorbeeld ‘[…] kunnen worden aange-
vuld en verlevendigd door voorlichtende medede-
lingen van bedrijfseconomische of bedrijfstechni-
sche aard, door afbeeldingen van het bedrijf of van 
de producten, door tabellen en beeldgrafieken enz. 
[ill. 1b].’6 Dit was hard nodig want Nederland liep 
in dat opzicht nog ver achter bij Amerika. In het jaar 
daarop stelde de grafische industrie – bij monde van 
de Federatie der Werkgeversorganisatiën in het 
Boekdrukkersbedrijf – jaarlijkse eervolle vermel-
dingen in voor goed gedrukte en vormgegeven jaar-
verslagen.7 

De Federatie schreef in 1959 in haar jury-
rapport dat bedrijven moesten overwegen wat voor 
beeld ze wilden uitdragen. Zo konden jaarverslagen 
bijvoorbeeld gebruikt worden om nieuwe bedrijfs-
filialen of producten onder de aandacht te brengen. 
Deze elementen moesten op ‘de juiste plaats en in 
de juiste mate’ aandacht krijgen en in een ‘welover-
wogen regie’ ten tonele worden gevoerd. Daarnaast 
kon met typografische middelen ‘gerichtheid op 
moderne vormgeving’, ‘vlotte, veelzijdige acti-
viteit’ of ‘beheer doortrokken van efficiencystreven’ 
worden uitgedrukt [ill. 1c].8 Hiermee speelde de 
grafische industrie in op de belangstelling voor een 
moderne en dynamische bedrijfspresentatie.  
 Haar streven om opdrachten binnen te halen, 
is nog sterker af te lezen aan een artikel dat een 
redactielid van het Drukkersweekblad in 1961 
schreef voor het vakblad van het NGPR, Public 
Relations Publiques: ‘Moderne vormgeving is – 
gelukkig – in onze tijd een begrip geworden dat 
nauwelijks meer aangevochten wordt. Waarom dan 
die moderne vormgeving – “verantwoorde, door-
dachte vormen ontwikkeld uit de inzichten en ge-
voelens van onze tijd” – overal in de onderneming, 
in de productie, in de huisvesting wel toegepast en 
verwaarloosd als het op dat eenmalige jaarstuk, het 
jaarverslag, aankomt?’9 Hij vervolgde met: ‘De 
vervaging van de grenzen maakt het Nederlands 
jaarverslag tot een internationale documentatie over 
ons bedrijfsleven. De uitstekende naam die ons 
drukwerk en onze ontwerpers in het buitenland be-
zitten, maken het mogelijk door een goed samenspel 
ook op dat terrein vooraan te staan.’10  

                                                
6 ‘Tentoonstelling van jaarverslagen’, Ariadne, februari 
1956, p. 58. 
7 Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdruk-
kersbedrijf ; ‘Expositie en prijsvraag bedrijfsdrukwerk’, 
Ariadne, maart 1957, p. 93. 
8 ‘De beste jaarverslagen’, Ariadne, juli 1959, pp. 394-395, 
(394). Van de 23 jaarverslagen die de Federatie in 1959 
voor een bijzondere vermelding in aanmerking vond  
komen, waren er vijf afkomstig van drukkerij Meijer. Deze 
drukkerij had een belangrijk aandeel op de markt voor luxe 
uitgevoerde jaarverslagen en ander bedrijfsdrukwerk. 
9 J.A. Elstrodt, ‘Jaarverslagen van ondernemingen hebben 
ook recht op een goede typografische uitvoering’, Public 
Relations Publiques (5/6), 1961, pp. 11-17 (13-14). 
10 J.A. Elstrodt, ‘Jaarverslagen van ondernemingen hebben 
ook recht op een goede typografische uitvoering’, Public 
Relations Publiques (5-6), 1961, pp. 11-17 (17). 

De grafische industrie hoopte waarschijnlijk 
het succes te kopiëren dat ze had met de bedrijfs-
fotoboeken en bedrijfsbladen die ze produceerde.11 
In de bedrijfsfotoboeken werd in een uitgewogen 
mix van tekst en beeld een dynamisch en modern 
beeld van bedrijven geschetst [ill. 2]. De boeken 
visualiseerden het succes van de wederopbouw en 
vormden, zoals Mirelle Thijssen in Het bedrijfsfoto-
boek : 1945-1965 liet zien, een uniek Nederlands 
genre.12 Meer dan voor het grote publiek waren deze 
publicaties bedoeld voor zakenrelaties en personeel 
van bedrijven.13 Bekende bedrijfsbladen waren het 
door de kunstvezelfabrikant AKU uitgegeven Rayon 
Revue (1947-1959) [ill. 3a] en het door Philips uit-
gebrachte Range (1955-1978) [ill. 3b]. Deze richtten 
zich echter meer op internationale zakenrelaties.14  

Nederlands bedrijfsleven is internationaal 
De pr-waarde van goed en modern vormgegeven 
drukwerk werd ook onderkend door de Economi-
sche Voorlichtingsdienst (EVD), die in opdracht van 
het Ministerie van Economische zaken de belangen 
van het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland 
promootte. Zo zei een ambtenaar van de EVD in 
1960: ‘[…] de E.V.D. moet met mooie uitgaven op 
de wereldmarkt komen. Dit is een eerste vereiste 
omdat er een uiterst scherpe concurrentie is van, 
bijvoorbeeld, de Verenigde Staten, Zwitserland en 
West-Duitsland. Onaanzienlijke boekjes, op slecht 
papier gedrukt, gaan nu eenmaal onherroepelijk de 
papiermand in.’ De EVD riep dan ook regelmatig  
de hulp in van de betere freelance ontwerpers.15  
 De concurrentie waar de EVD over sprak 
hield verband met de hoge verwachtingen die zij en 
het Nederlands bedrijfsleven hadden van het in 1957 
gesloten ‘Verdrag van Rome’. Dit zou moeten lei-
den tot een vrijer handelsverkeer tussen de Benelux-
landen, Frankrijk, Italië en West-Duitsland. De  
‘Euromarkt’ die hierdoor zou ontstaan, vergrootte 
de concurrentie. Bedrijven moesten zich internatio-
naal onderscheiden met een goede en vooral moder-
ne reputatie.16 Dit was eens te meer noodzakelijk 

                                                
11 In de jaren zeventig werd de functie van bedrijfsfoto-
boeken zelfs overgenomen door het jaarverslag. Uit:  
Mirelle Thijsen, Het bedrijfsfotoboek 1945-1965 : profes-
sionalisering van fotografen in Nederland, Rotterdam 
2002, p. 183. 
12 Idem. 
13 Idem, p. 13. 
14 Het door ontwerper Otto Treumann vormgegeven Rayon 
Revue refereerde losjes aan modetijdschriften als Harpers 
Bazaar en Vogue. De vormgeving in zijn geheel was ech-
ter modernistisch. Zie: Toon Lauwen, Otto Treumann, 
Rotterdam 2001, pp. 91-98. Range ontleende waarschijn-
lijk zijn inspiratie aan Amerikaanse (bedrijfs)tijdschriften 
als Scope (1948-1971), Westvaco Inspirations for Printers 
(1939-1962) en Fortune. Zie: R. Roger Remington, Lisa 
Bodenstedt, American Modernism : Graphic Design, 1920 
to 1960, New Haven/London 2003, pp. 98-146. 
15 F. v.d. M., ‘Onze exportreclame wordt effectief gesteund 
: Hoe werkt en wat doet de E.V.D.?’, Revue der Reclame, 
april 1960, p. 253. 
16 Zie: A. Bakker, ‘Eenheid in research-methoden en -
begrippen : Euromarkt kan niet zonder uniforme maat-
staven’, Ariadne, oktober 1958, pp. 430-431, 497; Nico 
Drost, ‘Collegiale kanttekeningen bij advertenties uit de 
Euromarkt’, Ariadne, oktober 1958, pp. 467-470; P. van 
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[ill. 3a] Omslag (nr. 1 1947) en spread (jaren vijftig) bedrijfsblad Rayon Revue (AKU) 
ontwerp: Otto Treumann
Toon Lauwen, Otto Treumann, Rotterdam 2001, pp. 90, 92

[ill. 3b] Omslagen bedrijfsblad Range : a Philips Communi-
cation Journal nr. 2 1955 en nr. 6 ca. 1957
ontwerp: Alexander Verberne & Ton Raateland 
NAGO PB00783, PB00788

[ill. 2b ] Omslag en spreads bedrijfsfotoboek 100 jaar Grasso (Grasso), 1958
ontwerp: Benno Wissing, fotografie: Violette Cornelius
Mirelle Thijsen, Het bedrijfsfotoboek 1945-1965 : professionalisering van fotografen in Nederland, Rotterdam 2002, pp. 87, 91, 93

[ill. 2a] Omslag en spreads bedrijfsfotoboek 
Vuur aan zee (Hoogovens), 1958
ontwerp: Jurriaan Schrofer, fotografie: Violette Cor-
nelius, Ed van der Elsken, Paul Huf, Ata Kando, Cas 
Oorthuys
Mirelle Thijsen, Bram Kempers & Adi Martis (red), Het bedrijfsfotoboek 1945-1965 : 

professionalisering van fotografen in Nederland, Rotterdam 2002, pp. 69-71
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gezien de ouderwetse en landelijke associaties die 
Nederland opriep in het buitenland.  
 Dit bleek uit een internationaal onderzoek 
van de KLM uit 1959. Duitsers vonden Nederland 
bijvoorbeeld ‘vriendelijk, goedburgerlijk’ en ‘over-
wegend agrarisch’. Amerikanen zagen het als  
‘te schoon’, ‘ouderwets’ en ‘niets producerend’.  
Bovenal was Nederland het land van ‘klompen, 
dijken, tulpen, kaas en windmolens’.17 Hierop  
ontstond een door de KLM geleide lobby voor  
‘Holland promotie’ die zich voornamelijk richtte  
op Amerika.18 Nederland moest voortaan het beeld 
uitdragen van een – zoals een pr-bureau in 1961 
schreef – ‘“world leader” in techniek, wetenschap 
en kunst – het land van het Deltaplan, de moderne 
fabriek, van de “up-to-date” burger’.19  

Beeldmerk is modern en internationaal 
Een van de middelen die een bedrijf kon inzetten 
om een moderne reputatie te verwerven was een 
nieuw beeldmerk.20 Begin jaren zestig begonnen 
bedrijven – gestimuleerd door buitenlandse voor-
beelden – nieuwe beeldmerken te introduceren.  
Een merkenspecialist schreef in 1963 in Ariadne: 
‘Periodieke aanpassing aan nieuwere vormen is  
voor maatschappijen die een progressieve image 
voor hun producten cultiveren, noodzakelijk. […] 

                                                              
Zuuren, ‘Ondernemers bespreken de vrije Europese 
markt’, Ariadne, november 1958, p. 525. 
17 ‘KLM-enquête toont aan: Klompen en molens zijn  
tòch onuitroeibaar’, Ariadne, augustus 1961, p. 682. 
18 ‘Motieven onderzoek wijst slechts aan hoe het niet 
moet’, Ariadne, augustus 1961, p. 847; M.K., ‘Jaarver-
gadering Nederlands Fabrikaat : Nederlandse industrie 
moet in het buitenland meer aan p.r. doen!’, Revue der 
Reclame, juli 1961, p. 586; ‘Commissie gaat iets doen aan 
image van Nederland: als buitenlanders ons al kennen 
denken ze aan boeren en molens, niet aan industrie’,  
Ariadne (8), februari 1964, p. 214; ‘Drs. C. de Koning 
stelt: Hollands imago kan export belemmeren’, Ariadne 
(4), januari 1965, pp. 141-142. 
19 B.R., ‘Holland promotion strijdt tegen molens en  
klompen’, Ariadne, augustus 1961, pp. 681-682 (682). 
20 Het woord ‘beeldmerk’ duikt voor het eerst op in ont-
werp- en reclamebladen in 1960. Tussen 1962 en 1965 
werd het woord op prominente wijze gebruikt in een tiental 
artikelen in Ariadne van de jurist C.K.J.V. Werkman – 
werkzaam bij de afdeling merkenrecht bij Unilever –
waarbij het als tegenhanger diende voor het ‘woordmerk’. 
Hierbij is een verschuiving in thematiek zichtbaar van 
woordmerk naar beeldmerk. Hij maakte zich onder meer 
sterk voor een typische Nederlandse vormgeving van 
merken. Voorheen werden beeldmerken ‘handelsmerk’, 
‘embleem’, ‘vignet’ en ‘symbool’ genoemd. Na 1968 werd 
‘beeldmerk’ vaak als alternatief gebruikt voor ‘huisstijl’, 
‘house style’ en het ‘gezicht’ van een bedrijf. Het woord 
‘logo’, ook wel ‘logotype’, werd alleen gebruikt voor op 
een kenmerkende wijze vormgegeven woordmerken. Een 
en ander is af te leiden uit het Maandbericht, Revue der 
Reclame en Ariadne. Eerste vermelding van het woord 
‘beeldmerk’ in: ‘Carnaval contra Cascade’, Revue der 
Reclame, juli 1960, pp. 446-447; Zie voor C.K.J.V. 
Werkman o.a.; C.K.J.V. Werkman, ‘Handelsmerk is sym-
bool met vele aspecten’, Ariadne (24), december 1962, pp. 
1488-1490; C.K.J.V. Werkman, ‘C.K.J.V. Beeldmerken 
bepalen mede het imago van Nederland’, Ariadne (3), 
januari 1965, p. 76; In 1974 publiceerde Werkman een 
proefschrift over culturele en commerciële aspecten van 
beeld- en woordmerken genaamd: Trademarks : their 
creation, psychology and perception, Amsterdam 1974. 

Het is voor een moderne onderneming met moderne 
produkten een vereiste – wil zij moderne merken en 
emblemen kunnen verwerven – dat zij zich losmaakt 
van halfslachtige adoptatie van tekens en wapens uit 
verleden tijden. Zij zal frisse, nieuwe symbolen 
moeten laten ontwerpen, die qua inhoud en vorm 
niet alleen aangepast, maar zelfs voorúit zijn op de 
image van product en bedrijf.’21  
 Zeker in de steeds internationaler wordende 
economie hadden beeldmerken het voordeel dat ze – 
in tegenstelling tot de vaak taalgebonden naammer-
ken of logo’s – door iedereen konden worden her-
kend. Ook bedrijven die nationaal opereerden, zagen 
een beeldmerk al snel als een teken van moderniteit. 
Zo liet het progressieve warenhuis de Bijenkorf in 
1960 ter gelegenheid van haar negentigjarig bestaan 
haar beeldmerk vernieuwen door de Zwitserse ont-
werper Josef Müller-Brockmann. Als een van de 
eerste bedrijven kondigde zij de introductie ervan 
aan via grote advertenties in landelijke dagbladen 
[ill. 4a].22  
 Ook onder ontwerpers ontstond er in deze 
tijd belangstelling voor beeldmerken. Het Instituut 
voor Industriële Vormgeving (IIV) – dat zich met 
financiële steun van het Rijk bezighield met de 
promotie van het goed vormgegeven product – 
schreef in 1961 bijvoorbeeld een wedstrijd uit voor 
het ontwerp van een embleem voor haar Raad voor 
Industriële Vormgeving: ‘Gevraagd wordt een ont-
werp voor een embleem (symbool, imago, vignet, 
merk) voor de industriële vormgeving in Neder-
land.’23 Er werden maar liefst 412 ontwerpen inge-
zonden en de jury merkte op dat er ‘opvallend veel 
naar geometrische oplossingen was gezocht’. Zij 
zocht naar een symbool ‘dat zonder lettertekens een 
directe, internationaal verstaanbare taal sprak’ 
[ill. 5, 4c].24  

Ontwerpers en bedrijfsleven 

Integratie van kunst en bedrijfsleven  
Veel van het moderne en representatieve drukwerk 
voor het bedrijfsleven werd verzorgd door de gra-
fisch ontwerpers van de GKf (de Vereniging van 
beoefenaars van Gebonden Kunsten binnen de fede-
ratie). Enkele van deze freelance ontwerpers hadden 
in 1949 de grafische industrie benaderd met het 
verzoek de bijlagen bij het Kerstnummer van het 
Drukkersweekblad te verzorgen. Dit was het jaar-
lijkse paradepaardje van de gezamenlijke grafische 

                                                
21 C.K.J.V. Werkman, ‘Moderne merk weerspiegelt 
doorbreking van grenzen’, Ariadne (14), juli 1963,  
pp. 728-730 (730). 
22 Jan van der Schaar, ‘Knip ik heb je’, Ariadne, mei 
1960, pp. 395-398 (398); D.F.F, ‘De geschiedenis van  
de Bijenkorf-stijl’, Revue der Reclame, oktober 1960,  
pp. 690-695; Ileen Montijn, ’t Gonst : 125 jaar de  
Bijenkorf, Amsterdam 1995, pp. 60-61. 
23 ‘Prijsvraag “embleem”’ [inlegvel], Maandbericht (104), 
maart 1961. 
24 ‘Prijsvraag jury koos embleem voor de Raad voor  
Industriële Vormgeving’, Maandbericht (109/110), augus-
tus/september 1961, pp. 7-8 (7); De Raad voor Industriële 
Vormgeving was ingesteld als overkoepelend orgaan en 
bepaalde het beleid voor het Instituut en het in 1962  
geopende Centrum voor Industriële Vormgeving. 
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[ill. 4e] Advertentie n.a.v. de fusie 
tussen de Amsterdamsche en Rot-
terdamsche bank, 1965
Resultaat: oude emblemen vervan-
gen door één nieuw
Leeuwarder Courant, 16 februari 1965

[ill. 5] Jurering IIV-wedstrijd embleem voor de Raad voor Industriële Vormgeving,  1961
Achterom kijkend naar de emblemen Otto Treumann (voorzitter GKf), achter rechts met bril  Hans Bolleman (Voorzitter VRI)
GKf en VRI waren in  jury’s van ontwerpwedstrijden evenredig vertegenwoordigd
foto: Jan Sterk
SMA IIV

[ill. 4d] Brochure over het ‘nieuwe 
symbool’ van  Hoogovens, 1963
NAGO JS00199

[ill. 4a] Advertentie n.a.v. het negentigjarig bestaan 
van de Bijenkorf, 1960
Jan van der Schaar, ‘Knip ik heb je’, Ariadne, mei 1960, pp. 395-398 (398)

[ill. 4c] ‘Mepal’-koppen met een 
‘representatief bedrijfskarakter’,   
1964
Maandbericht (147/148), oktober/november 1964, p. 10

[ill. 4b] Logo El Al, 1963 
ontwerp: Otto Treumann
Toon Lauwen, Otto Treumann, Rotterdam 2001, p. 112
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[ill. 7] IIV-tentoonstelling bedrijfsdrukwerk, 1956
foto: Spier
[zonder titel], Maandbericht (64), november 1957, p. 28

[ill. 6a] Wederopbouwtentoonstelling ‘Etappe 1945-1955 (Den Bosch), 1955
foto: Jan Versnel
Frederike Huygen, Hugues Boekraad, Wim Crouwel : Mode en Module, Rotterdam 1997, p. 82

[ill. 6b] Wederopbouwtentoonstelling ‘Het Atoom’ (Schiphol),  1957
Een centraal onderdeel van deze tentoonstelling was een werkende nucleaire reactor, hier afgebeeld!
Frederike Huygen, Hugues Boekraad, Wim Crouwel : Mode en Module, Rotterdam 1997, p. 86
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industrieën dat aan tal van relaties en potentiële 
opdrachtgevers werd gestuurd.25 Het Kerstnummer 
bood ontwerpers de gelegenheid te experimenteren 
met druktechnieken en zo de aandacht te vestigen  
op de representatieve waarde van drukwerk. Deze 
toenadering was een belangrijke stimulans voor de 
samenwerking tussen ontwerpers en drukkerijen.26  
 De GKf was opgericht in 1945 en zij verte-
genwoordigde de beoefenaren van alle toegepaste 
kunsten. Ze was georganiseerd in de vakgroepen 
ambachten, grafici, fotografie en binnenhuisarchi-
tectuur. De vakgroep grafici had de meeste leden en 
de grootste invloed. Naast de GKf bestond er ook de 
in 1948 opgerichte Vereniging Reclame Illustrato-
ren (VRI). VRI-leden werkten meer voor de recla-
mewereld en richtten zich volgens de GKf te veel 
naar de wensen van de opdrachtgever. De beide 
verenigingen waren belangrijk voor de professiona-
lisering van het grafisch ontwerpen. Ze organiseer-
den exposities en lezingen, en stelden honorarium-
tabellen en een erecode op.27 
 GKf-leden hadden een optimistische visie 
over de rol die vormgeving zou kunnen spelen in  
het naoorlogse Nederland. Dit blijkt niet alleen uit 
de bedrijfsfotoboeken, bedrijfsbladen en jaarversla-
gen, waarin het bedrijfsleven op heroïsche wijze in 
beeld werd gebracht, maar ook uit de wederop-
bouwtentoonstellingen waaraan ze meewerkten. Dit 
waren sociaal-educatieve tentoonstellingen met een 
nationaal karakter die door gemeentes in samenwer-
king met het bedrijfsleven werden georganiseerd. 
Hierin werden voorlichting, propaganda en amuse-
ment met elkaar verenigd, en belichaamden indu-
strie en techniek de hoop op een betere toekomst 
[ill. 6]. Ontwerpers, architecten, fotografen, schil-
ders en beeldhouwers werkten hierbij op grote 
schaal samen.28  
 De integratie van kunst, vormgeving en 
bedrijfsleven was een belangrijk thema in de ont-
werp- en kunstwereld in de wederopbouwjaren. 
Olivetti was hét voorbeeld van een bedrijf dat een 
dergelijke synthese nastreefde. Volgens boekhis-
toricus Gerrit Willem Ovink had zij ‘[…] schoon-
heid als een integrerend deel van het leven  

                                                
25 Drukwerk dat voortkwam uit de samenwerking tussen 
ontwerpers en industrie werd regelmatig in het buitenland 
geëxposeerd door de Stichting Grafisch Export Centrum. 
In 1960 werd bijvoorbeeld een ‘kalenderexpositie’ in 
Calcutta gehouden. Ook reisden er op dat moment ‘boe-
kenexposities’ door vijftien Poolse, twintig Canadese en 
tien Australische steden. Daarnaast werd er een reizende 
tentoonstelling georganiseerd over gedenkboeken, folders 
en affiches die twaalf Amerikaanse steden zou aandoen. 
Resultaat: waar de grafische industrie voor de Tweede 
Wereldoorlog voor ƒ 6.000.000 aan drukwerk exporteerde 
was dit in 1960 ƒ 123.000.000. Uit: ‘Nederland als land 
van drukkunst’, Revue der Reclame, april 1961, p. 331. 
26 Thijsen, op. cit (n. 11), p. 136. 
27 Zie: Titus Yocarini, Vak in beweging 1+ 2 : VANK, GKf, 
VRI, GVN, bNO, Eindhoven 1992. Zie voor een uitgebrei-
de analyse van de GKf-mentaliteit: Frederike Huygen, 
‘Het geloof en het gelijk van de gebonden kunstenaars  
uit de GKf’ in: Frederike Huygen, Visies op vormgeving : 
Het Nederlands ontwerpen in teksten : Deel 2 : 1944-2000, 
Amsterdam 2008, pp. 392-420. 
28 Frederike Huygen, ‘Wim Crouwel en de derde dimensie’ 
in: Frederike Huygen, Hugues Boekraad, Wim Crouwel : 
Mode en Module, Rotterdam 1997, pp. 60-123 (77-87). 

beschouwd en niet slechts als een aangenaam, maar 
in wezen onnut tijdverdrijf. Een personeelsorgaan 
van Olivetti is geheel aan de kunst gewijd, teneinde 
alle medewerkers dat begrip bij te brengen dat tot 
een vollediger, waardiger menszijn en dus ook tot 
betere arbeidsprestatie en betere verkoop leidt.’29  
 Een van de bedrijven die Olivetti navolgde, 
was verf- en lakkenfabrikant Sikkens die in de jaren 
vijftig samenwerkte met gerenommeerde architecten 
en verschillende ontwerpers, fotografen en teke-
naars.30 Het maakte onder andere gebruik van ont-
werper Dick Elffers die bij uitstek het wederopbou-
wideaal van de integratie van kunst en bedrijfsleven 
vertegenwoordigde. Naast grafisch werk dat uit 
grove penseelstreken opgebouwd leek te zijn, maak-
te hij regelmatig sculpturen voor bedrijven en open-
bare instellingen. [ill. 8]. Zoals wel meer GKf-ont-
werpers was hij lid van de ‘Liga Nieuwe Beelden’, 
een groep die de integratie van beeldende kunst en 
architectuur voorstond.31  

Zwitsers modernisme 
Net als bedrijven oriënteerden ook ontwerpers zich 
in de jaren vijftig steeds internationaler. In het kader 
van de wederopbouw bezochten sommige ontwer-
pers landen als Amerika en Zwitserland om te kij-
ken hoe de ontwerpwereld en de grafisch industrie 
daar functioneerden.32 Daarnaast lazen ze natuurlijk 
buitenlandse ontwerptijdschriften, zoals Gebrauchs-
graphik en Graphis waarin regelmatig voorbeelden 
van Duits en Zwitsers ontwerp werden besproken.33 

                                                
29 G.W. Ovink, R. Rijkens, ‘Reclame : Een vak, óók een 
kunst’, Ariadne, november 1954, pp. 310-311, 316, 360 
(360); Een soortgelijke uitspraak is te vinden in een kalen-
derbespreking uit 1955: ‘Olivetti brengt een kalender die 
helemaal past in het kader van de reclame-uitingen, die wij 
van deze Italiaanse firma gewend zijn. De kunstzinnige 
opvattingen, die eraan ten grondslag liggen – consequent! 
– beginnen dit bedrijf een bepaald aanzien te geven, waar 
U ook ter wereld komt. En wàt voor een aanzien! Kunst  
en reclame kunnen samen gaan. Jawel!’ Uit: ‘Kalenders : 
oogst-1955’, Ariadne, januari 1955, pp. 19, 21 (19). 
30 De reclamechef van verffabrikant Sikkens zei in 1960 
dat hij altijd gestreefd had ‘een reclame te voeren à la 
Olivetti: alles verantwoord met een uitgekiende vormge-
ving. Geef je bedrijf een gezicht en daarbij doel ik ook op 
het gebouw, de tuin om je gebouw en de verpakking.’ Uit: 
F. v.d. M., ‘Leendert van der Plas 25 jaar bij Sikkens :  
Een man die wat te zeggen heeft’, Revue der Reclame, 
december 1960, pp. 917-918. 
31

 Max Bruinsma, Dick Elffers & de kunsten : Een leest 
heeft drie voeten, Amsterdam 1989, pp. 28, 31. 
32 Reizen naar Amerika werden georganiseerd door de in 
1950 door de overheid opgerichte Contactgroep Opvoering 
Productiviteit (COP). Ze waren bedoeld voor vertegen-
woordigers van het Nederlandse bedrijfsleven. Het idee 
van dit programma was dat door overname van succesvol 
gebleken Amerikaanse methoden en technieken, de Euro-
peanen zelf hun productiviteit konden opvoeren en daar-
mee tot een hogere levensstandaard konden komen. Deel-
nemende ontwerpers waren Tom de Heus en Karel 
Suyling. Uit: Frank Inklaar, Van Amerika geleerd :  
Marshall-hulp en kennisimport in Nederland, Den Haag 
1997, pp. 9-15; Contactgroep Opvoering Productiviteit, 
Verpakken in Amerika : rapport studiegroep Industrie,  
’s-Gravenhage 1955. 
33 Dit is gebaseerd op interviews met ontwerpers en op  
de bibliotheekcatalogi van een twintigtal universiteiten, 
hogescholen en musea. Gebrauchsgraphik en Graphis 
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[ill. 8c] Omslag en spreads bedrijfsfotoboek PLEM 1909-1959, 1959
fotografie: Cas Oorthuys
Mireille Thijsen, Bram Kempers & Adi Martis (red), Het bedrijfsfotoboek 1945-1965 : professionalisering van fotografen in Nederland, Rotterdam 2002, pp. 87, 91, 93

[ill. 8d] Keramisch werk voor ‘Rubberkantoor’ Shell Pernis (1959) en zwembad Utrecht (1964)
Max Bruinsma, Dick Elffers & de kunsten : Een leest heeft drie voeten, Amsterdam 1989, p. 59

[ill. 8a] Affiches ‘Holland festival’, 1954 en 1961
Max Bruinsma, Dick Elffers & de kunsten : Een leest heeft drie voeten, Amsterdam 1989, pp. 28, 31

[ill. 8b] Nieuwjaarswens papier-
distributeur ‘Van Gelderen’, 1960
NAGO DE00327 
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[ill. 9] Affiches en catalogus voor het 
Stedelijk Van Abbemuseum (Eindhoven)
‘Leger’ 1957, ‘Bazaine’ 1958, ‘Jean Dubuffet 
Grafiek’ 1960, ‘Suse Robertson’ 1958
ontwerp: Wim Crouwel
Hester Wolters, ‘Oeuvrelijst’ in; Frederike Huygen, Hugues Boekraad, 

Wim Crouwel : Mode en Module, Rotterdam 1997, pp. 219 227, 249, 228

[ill. 10] Affiches en bestandscatalogi voor
museum Boijmans van Beuningen (Rotterdam)
‘Goltzius als tekenaar’ 1958, ‘Collectie Thyssen-
Bornemisza’ 1959, ‘Gino Severini’ 1963, bestands-
catalogi (en spread) 1961, 1962, 1963
ontwerp: Benno Wissing
Paul Hefting, Koosje Sierman, Dingenus van de Vrie (red.), Benno Wissing : 

Grafische & ruimtelijke ontwerpen, Rotterdam 1999, pp. 40, 42, 52, 45
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Ook werden in de jaren vijftig een tiental GKf-leden 
lid van de AGI.34 Hierdoor leerden ze persoonlijk 
ontwerpers kennen die ze eerder alleen kenden uit 
tijdschriften. Dit internationale netwerk werd ver-
der uitgebreid toen de GKf en de VRI zich in 1963 
aansloten bij ICOGRADA.35 Via deze contacten 
kwamen ontwerpers in aanraking met de ‘Zwitserse 
school’. 

Met name de Zwitserse affiches werden  
hogelijk bewonderd.36 De ontwerper en criticus Jan 
van Keulen schreef bijvoorbeeld in 1961 over een 
tentoonstelling met dergelijke affiches: ‘Het aan-
schouwen van hun zinrijke ordening laat ons niet 
alleen kennis nemen van bepaalde opgedragen  
mededelingen maar door de beeldende kwaliteiten 
schenkt hun werk een vreugdevolle belevenis ver 
over de directe boodschap heen.’ Hij noemde het  
de meest overtuigende expressie van een ‘moderne 
internationale teken-taal’.37 Deze ‘teken-taal’ drong 
aanvankelijk het meest uitgesproken door in de 
vormgeving van museumdrukwerk [ill. 9-10].  
Het moderne en internationale karakter ervan sloot 
echter ook goed aan bij de behoefte van het Neder-
landse bedrijfsleven aan een moderne representatie. 

De interesse in Zwitsers modernisme blijkt 
ook uit enkele tentoonstellingen uit het begin van  
de jaren zestig in de Hilversumse Steendrukkerij  
de Jong. [ill. 11].38 Pieter Brattinga – zoon van de 
directeur van deze drukkerij en zelf ook ontwerper – 
had een grote belangstelling voor kunst en vorm-
geving [ill. 11c], en organiseerde jaarlijks enkele 
exposities in de kantine van het bedrijf. Vanaf het 
begin van de jaren zestig kwamen er regelmatig 
Zwitserse ontwerpers over de vloer.39 Ze verzorgden 
openingen, zoals Josef Müller-Brockmann (1963), 
of waren zelf onderwerp van een tentoonstelling, 
zoals Gérard Ifert (1962) en Karl Gerstner (1964).40 

                                                              
duiken regelmatig op. Het Amerikaanse Print en het 
Engelse Design – slechts bij enkele bibliotheken aanwezig 
– werd door ontwerpers minder gelezen. 
34 Ben Bos & Elly Bos (red.), AGI : Graphic Design since 
1950, London 2007. 
35 News bulletin : Icograda [1964-1968]. Uit: University  
of Brighton Design Archives; Icograda Archive; het secre-
tariaat was de eerste jaren ondergebracht bij Total Design. 
Crouwel was de eerste secretaris-generaal van 
ICOGRADA (1963-1966) en werd later opgevolgd door 
Pieter Brattinga (1966-1970). Deze functie had overigens 
niet veel om het lijf. Engelse ontwerpers domineerden,  
in ieder geval het eerste decennium, de agenda van 
ICOGRADA. 
36 Zwitserland werd in 1954 al genoemd als land –  
‘waar men overigens in de werkelijke reclamekunst ver 
gevorderd is’. Uit: R. Rijkens, G.W. Ovink, ‘Reclame : 
een vak, óók een kunst’, Ariadne, november 1954,  
pp. 310-311, 316. 
37 Jan van Keulen, ‘De bevrijdende taal der gebonden 
vormen’, De Groene Amsterdammer, 1 juli 1961. 
38 De maanden durende exposities namen zo veel ruimte  
in beslag (de kantine was slechts circa 4 meter breed)  
dat er nauwelijks nog plaats moet zijn geweest voor  
het drukkerijpersoneel. Waar aten zij hun lunch op? 
39 Geneviève Waldmann, De activiteiten van Pieter Brat-
tinga : een tijdsbeeld/The Activities of Pieter Brattinga :  
a portrait of an era, Den Haag 1989; Pieter Brattinga, 
Planning for Industry, Art & Education : as executed  
by Pieter Brattinga, Utrecht 1970. 
40 Zie voor besprekingen Ifert: ‘Grafisch werk van Ifert  
bij de Jong’, Ariadne (3), februari 1962, p. 119; Aldus, 

Laatstgenoemde ontwerper opende daar misschien 
wel de eerste overzichtstentoonstelling (1960) over 
het werk van Piet Zwart, een bekende vooroorlogse 
modernistische ontwerper [ill. 11d].41 De belang-
stelling voor de ‘Zwitserse school’ ging dan ook 
gepaard met een herwaardering van Nederlandse 
modernistische ‘pioniers’.42  

Wim Crouwel 
Ontwerpers als Otto Treuman en Wim Crouwel 
hadden de Zwitsers begin jaren vijftig al persoonlijk 
leren kennen.43 Crouwel (1928-) met in zijn kielzog 
Benno Wissing, zou zich ontpoppen als een van de 
grootste navolgers van de Zwitsers. Na zijn oplei-
ding aan de Groningse academie Minerva vestigde 
hij zich in 1951 in Amsterdam. Hier volgde hij  
lessen aan het Instituut voor Kunstnijverheids-
onderwijs (IvKNO). Ook werkte hij mee aan de 
wederopbouwtentoonstellingen en ontwierp hij 
tussen 1957 en 1961 veel bedrijfsstands samen met 
industrieel ontwerper Kho Liang Ie. Tegelijkertijd 
verwierf Crouwel bekendheid met zijn ontwerpen 
voor affiches en catalogi voor het Stedelijk Van 
Abbemuseum in Eindhoven [ill. 9].44 Begin jaren 
zestig begon hij zich in de vakwereld te profileren 
met een modernistische visie op het grafisch ontwerp.  
 Zo schreef hij in het door hem ontworpen 
Kerstnummer van het Drukkersweekblad uit 1961: 
‘Je moet bij elke opdracht de factoren ontleden,  
ze als het ware op een horizontale en een verticale 
as zetten, een touwtje spannen en dan kijken waar  
je uit komt. […] Ik ben er absoluut van overtuigd 
dat een zo rationeel mogelijke rangschikking van  
de gegevens het eerste is wat je moet doen.’45 Zijn 
creativiteit ging hierbij niet verloren maar werd ‘op 
één punt geconcentreerd, op het laatste moment als 

                                                              
‘Typografische “high brow”’, Revue der Reclame (13),  
juli 1962, p. 549. 
41 Brattinga, op. cit. (n. 39), pp. 144-145. 
42 Zie: Piet Zwart : typotekt, Amsterdam 1961; Paul Schui-
tema, ‘Neue Typografie um 1930’, Neue Grafik (11), 
1961; Herbert Spencer, ‘Piet Zwart’, Typographica 7, 
1963, pp. 25-32; H.L.C. Jaffé, Pieter Brattinga, Uitreiking 
van de David Roëllprijs aan Piet Zwart : 20 november 
1964, Amsterdam 1964; Fridolin Müller (red.), Piet Zwart, 
Teufen 1966; ‘Er is de laatste jaren een algemene herwaar-
dering te zien voor de internationale avant-garde uit de 
eerste drie decennia van deze eeuw. Een hernieuwde be-
studering van het werk van Dada en Russische construc-
tivisten brengt veel verrassende overeenkomsten aan het 
licht met enkele hedendaagse ontwikkelingen in de kunst.’ 
Uit: Kees Broos, Piet Zwart en PTT, Den Haag 1968,  
pp. 1-4 (1); Kees Broos, Piet Zwart, Den Haag 1973. 
43 De ontwerpers waarmee Crouwel in contact kwam  
waren Markus Kutter, toen deze in 1952 net als Crouwel 
werkte aan de tentoonstelling ‘De Rijn in de RAI’, en 
Gérard Ifert en Ernst Scheidegger, die in 1953 in Neder-
land werkten aan een tentoonstelling die in het kader van 
de productiviteitsbevordering werd georganiseerd. Treu-
mann maakte in 1949 en 1950 in Zwitserland kennis met 
Hans Erni, Donald Brun en Emil Ruder; Hugues Boekraad, 
‘De positie van Wim Crouwel’ in: Frederike Huygen, 
Hugues Boekraad, Wim Crouwel : Mode en Module,  
Rotterdam 1997, pp. 46-57 (49); Toon Lauwen, Otto  
Treumann, Rotterdam 2001, p. 37. 
44 Boekraad, op. cit. (n. 43), pp. 46-57. 
45 Wim Crouwel, ‘Wim Crouwel : Ontwerper’,  
Drukkersweekblad en Autolijn [Kerstnummer], 1961,  
p. 96. 
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[ill. 11a] De kantine van Steendrukkerij de Jong
Pieter Brattinga, Planning for Industry, Art & Education : as executed by Pieter Brattinga, Utrecht 1970, p. 114

[ill. 11c] Karl Gerstner en Pieter Brattinga bij tent. Piet Zwart
Pieter Brattinga, Planning for Industry, Art & Education : as executed by Pieter Brattinga, Utrecht 1970, p. 145

[ill. 11b] Tentoonstelling Piet Zwart in Steendrukkerij De Jong, 1960
ontwerp: Wim Crouwel
Pieter Brattinga, Planning for Industry, Art & Education : as executed by Pieter Brattinga, Utrecht 1970, p. 145

[ill. 11d] Piet Zwart bij tent. Piet Zwart
Pieter Brattinga, Planning for Industry, Art & Education : as executed by Pieter Brattinga, Utrecht 1970, p. 145

[ill. 11e] Opening tent. Nippon Design Center in Steendrukkerij de Jong, 1962
Pieter Brattinga, Planning for Industry, Art & Education : as executed by Pieter Brattinga, Utrecht 1970, p. 149

[ill. 11f] Opening tent. Nippon Design Center door Joseph Müller-Brockmann 
Pieter Brattinga, Planning for Industry, Art & Education : as executed by Pieter Brattinga, Utrecht 1970, p. 149
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het ware, na de analyse, in de beelding van het ge-
heel’. Op deze manier voorkwam hij te veel ‘dich-
terlijke vrijheden’ die, ‘een ding wel mooi konden 
maken’ maar met het doel van de opdracht niets  
van doen hadden.  
 Crouwel trok een parallel met industrieel 
ontwerpers: ‘Grafici zijn ook industriële ontwerpers, 
omdat zij ten opzichte van hun produkt precies de-
zelfde houding, instelling, hebben als industrial 
designers, omdat het vervaardigingsprocédé het-
zelfde is en de vormgevingselementen eveneens.’46 
Een jaar later uitte hij zich in soortgelijke bewoor-
dingen toen hij naar aanleiding van een ontwerp-
wedstrijd opmerkte dat grafisch ontwerpers niet 
zozeer moesten streven naar een mooi briefhoofd, 
maar naar ‘goed functionerend briefpapier’.47 
Crouwel presenteerde grafisch ontwerp niet langer 
als het werk van een ‘toegepast kunstenaar’ maar als 
dat van een ingenieur, zij het dat die wel over enige 
esthetische begaafdheid diende te beschikken.  

Huisstijlen uit het buitenland 
Tegelijkertijd maakte de Nederlandse ontwerp- en 
reclamewereld kennis met buitenlandse huisstijl-
voorbeelden. Zo hield de Amerikaanse industrieel 
ontwerper Eliot Noyes in 1959 een lezing voor de 
GKf, VRI en de Kring Industrieel Ontwerpers (KIO) 
over de ‘design-policy’ van IBM. Later dat jaar 
berichtte ook het tijdschrift Ariadne hierover waar-
bij het inging op de huisstijlelementen. Zo was het 
door Paul Rand ontworpen logo ‘iets forser en hoe-
kiger, zeer constructief’ geworden, een verbetering 
in esthetisch opzicht en bovendien door zijn ‘betrek-
kelijke onpersoonlijkheid’ gemakkelijker toepasbaar 
in grafisch werk. Daarnaast vestigde het artikel ook 
de aandacht op het belang van een weloverwogen 
kleurgebruik en de uniforme toepassing van één 
lettertype.48  

Wat er allemaal kwam kijken bij het creëren 
van een nieuwe huisstijl legde de Engelse ontwer-
per F.H.K. Henrion in 1963 uit in een lezing voor 
reclamemakers over de huisstijl die hij had ont-
worpen voor de KLM [ill. 12]. Als grote bedrijven 
niet langer konden concurreren op prijs of service, 
zo vertelde hij, dan was het ‘image’ de bepalende  
factor. Dit noemde hij ook wel een ‘house style’.49 
Centraal hierin stond het embleem als personificatie 
van het bedrijf: ‘[…] wie kent nu nog meneer  

                                                
46 Ibidem.  
47 ‘Grafisch ontwerper helpt aan goed lopen van de 
organisatie : Staaldrukontwerpen nu bij Bührmann’, 
Ariadne (7), april 1962, p. 401. 
48 W.J. van Hoek, ‘Zoeken naar het beste in moderne 
vormgeving’, Ariadne, september 1959, pp. 485-486; 
Hetzelfde jaar was er ook een tentoonstelling te zien van 
een ander Amerikaans bedrijf, CBS. Dit bedrijf verwierf 
midden jarig vijftig bekendheid onder ontwerpers met zijn 
kwalitatief goede drukwerk en zijn krachtige embleem; 
Brattinga, , op. cit. (n. 39), pp. 128-129.  
49 Het begrip ‘house style’ duikt voor het eerst op in ont-
werp- en reclamevakbladen in verband met de KLM. Zie: 
‘F.H.K. Henrion voor Holland Chapter IAA : House Style 
kan van beslissend belang zijn’, Ariadne (8), april 1963,  
p. 431; L. Blankstein, ‘Nieuwe house style van KLM 
straalt “reliability” uit’, Ariadne (18), september 1963,  
pp. 882-884; Ook reclameman Paul Mertz maakte er al 
vroeg gebruik van; Paul Mertz, ‘Image-building in prak-

Olivetti, Philips of KLM? Het zijn abstracties […] 
die in handelsmerken geconcretiseerd moeten  
worden.’50 Hiervoor moest de opdrachtgever maan-
denlang worden doorgelicht en dienden  
‘alle externe en interne mogelijkheden voor het 
gebruik van een handelsmerk worden bestudeerd’. 

Een ander huisstijlvoorbeeld dat de Neder-
landse ontwerpwereld onder ogen kreeg, was dat 
van Canadian National (CN). Deze spoorwegmaat-
schappij leed al jaren verliezen. Uit een hierop  
gehouden ‘image’-onderzoek bleek dat ze bekend-
stond als ouderwets. Een moderne huisstijl hielp 
haar er bovenop. In 1963 organiseerde Steendrukke-
rij de Jong een tentoonstelling over CN’s nieuwe 
embleem waaruit bleek dat het niet alleen op een 
enkel briefpapiertje of jaarverslag toegepast moest 
worden, maar op alle items, variërend van trein-
kaartjes tot treinstellen en gebouwen [ill. 13].51  

Huisstijlen in Nederland? 
Omstreeks deze tijd werd in vaktijdschriften steeds 
vaker gesproken over het ‘image’ van een bedrijf,  
of over een ‘eigen gezicht’.52 Hiermee werd zowel 
de reputatie, alswel de presentatie van een bedrijf 

                                                              
tijk: Succes hangt niet alleen van budget af’, Revue der 
Reclame (13), juli 1963, pp. 480-481; Het begrip ‘huisstijl’ 
wordt voor het eerst gebruikt in 1965. Zie: J. Stark, ‘Poly-
graph Jahrbuch 1965: een geplande momentopname’, 
Ariadne (5), februari 1965, pp. 166-167 (167); Paul Mertz, 
‘Image building in de praktijk : Lyons Bakery’, Revue der 
Reclame (4), februari 1965, pp. 202-203; Vanaf 1968 raakt 
het gebruik van de termen huisstijl en house style – 
evenals ‘beeldmerk’ – in een stroomversnelling. 
50 ‘F.H.K. Henrion voor Holland Chapter IAA : House 
Style kan van beslissend belang zijn’, Ariadne (8), april 
1963, p. 431. 
51 ‘Te zien bij De Jong & Co, Hilversum : Facelift van een 
spoorwegmaatschappij’, Ariadne (6), maart 1963, p. 321; 
‘Tentoonstelling grafisch ontwerpen Canadian Railway bij 
Steendrukkerij De Jong, Hilversum’, Revue der Reclame 
(6), 20 maart 1963, p. 240; Brattinga, op. cit. (n. 39),  
pp. 146-147. 
52 Het ‘gezicht’ van een bedrijf is tot en met het midden 
van de jaren zestig een veelgebruikte term om een ken-
merkende presentatie van een bedrijf of product mee aan  
te geven en is het Nederlandse alternatief voor het begrip 
‘image’. Het ‘gezicht’ van een bedrijf duikt voor het eerst 
op – en wel in verband met public relations – in ontwerp- 
en reclamevakbladen in 1955. Het is echter waarschijnlijk 
dat het al eerder werd gebruikt. Zie voor eerste vermel-
ding: ‘Reclame als “gezicht” der onderneming’, Ariadne, 
november 1955, p. 307; Vanaf 1957 verschijnen er in het 
Maandbericht verwijzingen naar Angelsakische artikelen 
waarin vormgeving het ‘gezicht’ van een bedrijf bepaalt 
(productvormgeving, naamplaatjes op de producten, ver-
pakkingen, bedrijfsdrukwerk, beschildering auto’s ed.). 
Zie: ‘Nieuws uit tijdschriften in onze bibliotheek : Engelse 
vormgeving en de Euromarkt’, Maandbericht (57), april 
1957, p. 6; ‘Recente uitgaven in onze bibliotheek : Een 
nieuwe internationale revue’, Maandbericht (67), februari 
1958, p. 6; ‘Zweedse vormgeving voor een tweesprong’, 
Maandbericht (69), april 1958, pp. 3-4 (4); Vanaf 1958 
wordt het regelmatig in de reclamewereld gebruikt, vaak in 
verband met het ‘image’. Zie: Bas Roodnat, ‘Aan de hand 
van Vance Packard op zoek naar verleiders’, Ariadne, 
december 1958, pp. 558-562; A.A.J. van den Broecke, 
‘Motivation-research : een duik in de diepte?’, Ariadne (4), 
april 1958, pp. 155, 197; Nico Drost, ‘Collegiale kant-
tekeningen bij advertenties uit de Euromarkt’, Ariadne,  
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[ill. 13a] Tentoonstelling Canadian National
 in Steendrukkerij de Jong, 1963
ontwerp: Gerard Wernars
Pieter Brattinga, Planning for Industry, Art & Education : as executed by Pieter 

Brattinga, Utrecht 1970, p. 147

[ill. 13b] Huisstijl Canadian National, 1960
ontwerp: Alan R. Fleming (logo) en James Valkus Inc.
Willy Rotzler, ‘Public Signs and Lettering’, Graphis, pp. 582-608 (598-599)

Willy Rotzler, ‘Art for the Authorities : A Sadly neglected Field of Design’, Graphis, pp. 398-407 (404)

[ill. 12] Huisstijl KLM, 1963
UBDA-HA; Henrion Boxing System; a
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door middel van vormgevingsuitingen bedoeld. 
Ontwerpers vonden dat dit ‘gezicht’ het beste ge-
realiseerd kon worden door in alle vormgevingsui-
tingen te streven naar een hoge kwaliteit, net zoals 
bij Olivetti. Anderzijds was een zekere uniformiteit 
belangrijk, zoals bijvoorbeeld bleek uit de zorgvul-
dige toepassing van een embleem bij KLM en CN.  
Dat de huisstijlen van deze bedrijven bekend waren 
in Nederland betekende overigens niet dat het be-
grip ‘huisstijl’ hier voet aan de grond had gekregen. 
Het was pas in de tweede helft van de jaren zestig, 
dat dit begrip in Nederland een synoniem zou wor-
den voor uniform toegepaste huisstijlelementen 
zoals een embleem, lettertype en kleur. 

Alhoewel er eind jaren vijftig tal van Neder-
landse bedrijven waren die belang hechtten aan de 
uniforme toepassing van een embleem of andere 
vormgevingselementen, zat er zelden een duidelijk 
systeem achter dat de toepassing ervan controleerde. 
Wat in hedendaagse ogen het meest op een huisstijl 
lijkt, kenmerkte zich door zijn Zwitserse modernis-
tische karakter. Dit is het beste te zien in drukwerk 
voor een reeks kleine bedrijven die gezien hun acti-
viteiten al een band met vormgeving hadden, zoals 
meubel-, papier-, en verffabrikanten en drukkerijen. 
Ze werkten vaak samen met bekende ontwerpers, 
reden waarom het drukwerk van deze bedrijven 
deels is gearchiveerd. Toch is het lastig om meer 
dan tien items bij elkaar te sprokkelen die een  
zekere uniformiteit laten zien.  

Dit blijkt bijvoorbeeld uit het drukwerk dat 
ontwerper Jurriaan Schrofer eind jaren vijftig ont-
wierp voor buismeubelfabrikant De Cirkel. Brief-
papier en formulieren weken in hun opzet regelma-
tig van elkaar af [ill. 14]. Een beter voorbeeld van 
een kleine ‘huisstijl’ betreft Steendrukkerij de Jong, 
waarvoor Treumann in 1957 een logo ontwierp dat 
hij toepaste op briefpapier, affiches en de bestelwa-
gen van het bedrijf [ill. 15].53 Ook Crouwel onwierp 
rond deze tijd drukwerk voor een reeks meubelbe-
drijven en drukkerijen dat zich kenmerkte door zijn 
modernistische karakter.54 In 1962 ontwierp hij zelfs 
een drukwerkinstructie voor houtbewerkingsbedrijf 
Bruynzeel die als voorloper kan worden gezien van 
een huisstijlhandboek [ill. 16]. 

Hoogovens 
Voor een echte huisstijl naar buitenlands model  
waren bedrijven vooralsnog niet vatbaar. Dit onder-
vond Schrofer toen hij in 1959 van staalconglomo-
raat Hoogovens – een van de grootste industriële 
bedrijven in Nederland – opdracht kreeg een rapport 
te schrijven over het ‘esthetisch niveau’ van het uit-
gaande drukwerk. Hierbij moest rekening worden 
gehouden met het ‘gezicht van het bedrijf naar bui-

                                                              
november 1958, pp. 467-470; Harry Henry, ‘Motivation 
research: geen zwarte kunst’, Revue der Reclame, maart 
1958, p. 126-128. 
53 Hans Kuh, ‘Die Werbung der Steindruckerei de Jong & 
Co’, Gebrauchsgraphik, december 1960, pp. 40-45;  
Geneviève Waldmann, De activiteiten van Pieter Brat-
tinga : een tijdsbeeld/The Activities of Pieter Brattinga :  
a portrait of an era, Den Haag 1989. 
54 Zie: Hester Wolters, ‘Oeuvrelijst’ in: Frederike Huygen, 
Hugues Boekraad, Wim Crouwel : Mode en Module,  
Rotterdam 1997. pp. 204-297 (215-279). 

ten’.55 Schrofer pakte de zaak grondig aan en inven-
tariseerde de honderden externe én interne drukwer-
ken en representatieve uitingen.56 Hij concludeerde: 
‘vaak beantwoordt de vorm niet aan elementaire 
eisen van duidelijkheid en herkenbaarheid’, en  
‘samenvattend maakt alles bij elkaar een wat goed-
kope toevallige indruk’.57  

Schrofer vond dat vormgeving alleen zinvol 
was wanneer zij ‘functioneel het karakter van het 
bedrijf uitbeeldt en geïntegreerd is in alle onderde-
len’.58 Hij stelde voor om in al het drukwerk dezelf-
de lettertypes, kleuren, papierformaten, en tot slot 
ook, emblemen toe te passen.59 Vervolgens was de 
ontwerper ‘in staat het drukwerk “persoonlijkheid” 
te geven’.60 Dit moest leiden tot ‘één adem’ die 
moest ‘getuigen van het niveau waarop Hoogovens 
zich bewegen’.61 De uitstraling die het bedrijf moest 
krijgen, was volgens hem ‘krachtig, mannelijk, een-
voudig. Niet modieus, grillig en onverfijnd.’62 
Hoogovens vond de voorstellen van Schrofer ‘revo-
lutionair’ en zette op zijn advies een centrale vorm-
gevingsafdeling op. Schrofer’s verrijkende ontwerp-
programma kwam echter nauwelijks van de grond.63  

Waarschijnlijk was Hoogovens niet vol-
doende doordrongen van het belang ervan. Of de 
situatie inderdaad zorgwekkend was, wist het bedrijf 
niet. Het had nooit een onderzoek laten uitvoeren 
naar zijn ‘image’ en wist dus niet wat voor ‘per-
soonlijkheid’ het had. Pas in de jaren zestig voerden 
bedrijven op grote schaal dergelijk onderzoek uit. 
Samen met het besef dat een uniforme visuele pre-
sentatie hun ‘image’ zou kunnen verbeteren, was  

                                                
55 Brief Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staal-
fabrieken NV (KNHS) aan Jurriaan Schrofer, 16 februari 
1959; Archief Jurriaan Schrofer; Stedelijk Museum  
Amsterdam (JS SMA). 
56 Om enkele voorbeelden te noemen, onder categorie  
‘II Gebruiksdrukwerken’ subcategorie ‘A. Met een externe 
bestemming’ sub ‘3 Formulieren betreffende het geven van 
een order (inkoop)’ vielen; aanvraag offerte, bestelformu-
lier, orderbevestiging en vervoersopdracht. Onder catego-
rie ‘III. Voorlichtingsdrukwerken’, subcategorie  
‘A. Extern’ vielen: Herinneringsboekje, Fotoringboekje, 
Boekje Hoogovens-IJmuiden (in diverse talen), ‘Enkele 
gegevens’, Mapjes, Eenvoudige beschrijvingen, Boekje 
Opleiding, Breedbandfolder, Brochure Mekog, Produc-
tieschema, Excursievoorschriften, Boekje Kooksfabriek, 
Boek Cemij, Plattegrond van het bedrijf, Organisatie-
schema en het Havenboekje. Onder ‘VI. Diversen’ sub-
categorie ‘C. Overigen’ vielen; Poststempels, Stempels, 
‘Jubileumbordjes’, Suikerzakjes, Lichtreclame en Auto-
beschildering. Uit: Jurriaan Schrofer, ‘Advies aan Hoog-
ovens – IJmuiden betreffende de vormgeving van het 
drukwerk’, Amsterdam, 31 december 1959, pp. 3-9;  
JS SMA. 
57 Idem, respectievelijk pp. 9 en 10; Dit was volgens 
Schrofer het gevolg van de groei van ondernemingen  
en de daarmee gepaard gaande groei van de hoeveelheid 
drukwerk: ‘Door steeds verder voortschrijdende specia-
lisatie moet uiteraard de delegatie van bevoegdheden te 
groot zijn geweest, om een algemene lijn te hebben kunnen 
doen ontstaan.’: Idem, p. 11. 
58 Idem, p. 3. 
59 Voor leesteksten stelde Schrofer de Times New Roman 
voor, voor zakelijke teksten de Akzidenz Grotesk en voor 
reclame en advertenties de Volta. Idem, p. 13-16. 
60 Idem, p. 2. 
61 Ibid, p. 10. 
62 Ibid, p. 12b. 
63 E-mail Frederike Huygen, 25 februari 2009. 
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[il. 14b] Briefpapier en formulieren ‘De Cirkel’, 1957-1960
Eerste kolom, een oude orderbevestiging en een ontwerp voor bestelformulier
Tweede en derde kolom, schetsenontwerpen en paginagrid voor nieuw formulier
Vierde kolom, briefpapier voor culturele commissie van ‘De Cirkel’ en nieuw briefhoofd 
ontwerp: Jurriaan Schrofer
NAGO JS

[il. 14a] Diverse vormgevingsuitingen 
van ‘De Cirkel’, 1957
ontwerp: Jurriaan Schrofer
NAGO JS 

56



[ill. 16b] Briefpapier en embleem Van de Geer 
(1958) en ANP Cliché (1960), spread uit 
zetinstructie voor Bruynzeel (1961)
ontwerp: Wim Crouwel
Hester Wolters, ‘Oeuvrelijst’ in; Frederike Huygen, Hugues Boekraad, 

Wim Crouwel : Mode en Module, Rotterdam 1997, pp. 204-288

[ill. 16a] Brochure CAR (1961), advertenties Artifort (1958), 
brochure Fristho (1957), brochure Bruynzeel (1961)
ontwerp: Wim Crouwel
Hester Wolters, ‘Oeuvrelijst’ in; Frederike Huygen, Hugues Boekraad, 

Wim Crouwel : Mode en Module, Rotterdam 1997, pp. 204-288

[il. 15] Steendrukkerij de Jong; affiche (1957), briefpapier (1957), kalender (1959), vrachtwagenbelettering (ca. 1960)
ontwerp: Otto Treumann, kalender: Mart Kempers
Hans Kuh, ‘Die Werbung der Steindruckerei de Jong & Co’, 

Gebrauchsgraphik, december 1960, pp. 40-45. Behalve briefpapier; NAGO OT00637
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dit voor veel bedrijven reden om een huisstijl in  
te voeren. Uitzonderingen hierin waren Philips en  
de KLM die al wel eind jaren vijftig hun ‘image’  
onderzochten.64 Voor het laatste bedrijf waren  
de conclusies uit dit onderzoek reden om in 1963 
een huisstijl in te voeren. 

Kloof tussen ontwerpers en recla-
mewereld 

Ontwerp en reclame 
Vanaf 1960 begonnen ontwerpers en de reclame-
wereld elkaar openlijk te bekritiseren. Hoewel free-
lance ontwerpers nooit veel op hadden gehad met de 
machtige reclame-industrie, gingen ze er tijdens de 
wederopbouwperiode nog van uit dat ze min of 
meer gezamenlijk konden optrekken. Beide hadden 
immers een interesse in goede vormgeving. Zo 
schreef de reclamechef van Unilever nog in 1954: 
‘de reclameman die niet ergens in zijn hart gevoel 
heeft voor Kunst, ontkent daarmede het bestaan van 
nog geheel andere waarden en kan nooit in staat zijn 
de uiterst gevoelige en gecompliceerde facetten van 
de menselijke geest te begrijpen en te beïnvloe-
den.’65 Een zeker begrip voor vormgeving was dus 
van belang om doeltreffende reclame-uitingen te 
maken.  

Omgekeerd zagen ontwerpers reclame-
uitingen als een belangrijk element in hun streven 
naar een algehele goede vormgeving. Nog in 1964 
schreef het bestuur van vakgroep grafici van de 
GKf: ‘Wij zijn […] overtuigd dat de vormgeving 
van alle uitingen en publicaties zowel op het vlak 
van public relations en voorlichting, als van de  
reclame, doortrokken moeten zijn van één geest,  
één structuur, die liefst geworteld moet zijn in –  
en verwant moet zijn met, de vorm en qualiteit  
van het product van het bedrijf.’ Een grafisch  
ontwerper zou van begin af aan ‘medeverantwoor-
delijkheid’ moeten dragen voor het ‘totale visuele 
optreden van het bedrijf, naar buiten en naar binnen 
toe’.66 De reclamewereld had sinds het midden van 
de jaren vijftig echter andere ideeën ontwikkeld 
over de werking van reclame-uitingen. Kunstzin-
nige en ‘goede’ vormgeving speelde hierin geen  
rol meer. Dit kwam in 1960 aan het licht tijdens  
de jurering van de jaarlijkse afficheprijs van het  

                                                
64 Nota afdeling Verkoop en Vervoer aan directie,  
‘Motivation Research Studies’, 4 september 1961 bij: verg. 
bedrijfsdirectie, 22 september 1961, pt. 4; bedrijfsarchief 
KLM; D.W. Bilderbeek, ‘Philips’ International Adver-
tising Convention’, Ariadne, april 1959, p. 256; Richard 
Janssen, ‘Philips toont bedrijf achter het product : Interna-
tionale opbouw van Corporate Image’, Ariadne, januari 
1961, pp. 26-28. 
65 G.W. Ovink, R. Rijkens, ‘Reclame : Een vak, óók een 
kunst’, Ariadne, november 1954, pp. 310-311, 316, 360 
(310). 
66 Brief bestuur van de GKf grafici aan directie De Ploeg, 
22 mei 1964; Archief Nederlandse Federatie van Beroeps-
verenigingen van Kunstenaars; inv. nr. 956-958; Internati-
onal Institute of Social History (IISG). 

Genootschap voor Reclame (G.v.R.), de belangrijk-
ste reclamevakvereniging. Affiches golden histo-
risch gezien als een vorm van ‘reclamekunst’. 

Heibel over afficheprijs 
De jury van de afficheprijs van het G.v.R. bestond 
uit een evenredige vertegenwoordiging van ontwer-
pers en reclamemakers. Tijdens de jurering was 
ontwerper Karel Suyling (bestuurslid van de VRI) 
van mening dat reclamemakers vooroordelen koes-
terden over ontwerpers, deze zouden alleen esthe-
tische criteria hanteren. Dit terwijl ze ook goed de 
commerciële werking van affiches konden beoorde-
len! Suyling vond bovendien dat de jury voor het 
merendeel uit ontwerpers moest bestaan aangezien 
affiches meer op hun terrein lagen.67 Reclame-
makers waren het hier niet mee eens en uit protest 
weigerden Suyling en medejurylid Otto Treumann 
(voorzitter van vakgroep grafici van de GKf) de  
aan hen toegekende afficheprijzen [ill. 17c].68  
Dat juryleden ook zelf werk konden inzenden,  
was overigens normaal.  
 Waarschijnlijk waren ontwerpers ontevreden 
met het door reclamebureau Van Maanen ontworpen 
affiche voor motorolie X-100. Het was niet meer 
dan een foto met een tekst in grove kapitalen, crea-
tiviteit was hier ver te zoeken! Tien jaar eerder werd 
hier nog een freelance ontwerper voor ingehuurd 
[ill. 17b]. Omgekeerd zullen reclamemakers zich 
geërgerd hebben aan Treumann’s affiche voor het 
Tiende Werelddrukkerscongres. Een dergelijke 
modernistische vormgeving was in de voorgaande 
maanden regelmatig door reclamevaktijdschriften 
veroordeeld als ‘koel’ en ‘onmenselijk’ en dus 
commercieel onverantwoord [ill. 17a].69 Dat het 
affiche van Van Maanen én het affiche van Treu-
mann een prijs wonnen, laat zien dat er een moei-
zaam compromis werd gesloten. 

Reclamewereld ontwikkelt zich 
Reclamebureaus hadden eind jaren vijftig een grote 
groei doorgemaakt. Het affiche als ‘beeldbepalende’ 
reclame-uiting maakte hierbij plaats voor de adver-
tentie.70 De mogelijkheden om te adverteren hadden 

                                                
67 ‘Suyling en Treumann weigeren prijs’, Ariadne, juli 
1960, pp. 524-525 (525). ‘Suyling en Treumann weigerden 
prijs’ [ingezonden brieven van Suyling en J.L. Klein], 
Revue der Reclame, juli 1960, p. 466-467 (466). 
68 ‘Suyling en Treumann weigeren prijs’, Ariadne, juli 
1960, pp. 524-525 (524). 
69 Zie voor de kritiek van de reclamewereld op ontwerpers 
hoofdstuk 5. 
70 De groeidende belangstelling voor advertenties blijkt 
onder andere uit het feit dat het G.v.R. in 1956 naast de  
al langer bestaande prijs voor affiches een advertentieprijs 
instelde. Ook uitgeversconcern de Arbeiderspers stelde  
in 1957 een advertentieprijs in. Uit: Esther Erika Cleven, 
Image bedeutet Bild : Eine Geschichte des Bildbegrifs  
in der Werbetheorie am Beispiel der Niederlande, 1917-
1967, Utrecht 1999, p. 270. Deze ontwikkeling werd ook 
opgemerkt door ontwerpers. In 1963 zei Crouwel op een 
affichetentoonstelling dat veel affiches niet meer waren 
dan ‘uitvergrote advertenties, inclusief fotovergrotingen’. 
Uit: ‘Crouwel bezorgd over het Nederlands affiche’,  
Ariadne (1), januari 1963, p. 31; Crouwel trad met zijn 
kritiek in de voetsporen van de Engelse ontwerper F.H.K. 
Henrion. Zie: ‘Penrose Annual 1962 verschenen : Toene-
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[ill. 17d] Affiches, advertenties en televisiespots kregen een gezamenlijk thema, ca. 1962
J. Stark, ‘Penrose Annual 1962 verschenen : Toenemende uniformiteit maakt reclame steriel’, Ariadne (15), augustus 1962, pp. 880-881 (880)

[ill. 18] Benelux Affiche Tentoonstelling, 1960
Wim Crouwel, Otto Treumann en Donald Brun 
F.T. Lammers, ‘Benelux Affiches Tentoonstelling nogal teleurstellend geheel’, 

Ariadne, augustus 1960, pp. 667, 669 (667)

[ill. 17a] Affiches van resp. 
Josef Müller-Brockmann (1956) 
en Gottlieb Soland (1957) http://

www.icollector.com/item.aspx?i=524055; Richard 

Hollis, Swiss Graphic Design : The Origins and 

Growth of an International Style : 1920-1965, 

London 2006,  p. 188

[ill. 17b] Affiche X-100, ca. 1950
ontwerp: Koen van Os
http://www.geheugenvannederland.nl/

?/nl/items/RA01:6408

[ill. 17c] De winnaars van de ‘Afficheprijzen 1959’, 1960
ontwerp resp: Otto Treumann, Reclamebureau Van Maanen, Karel Suyling, Dick Bruna & Ed van der Elsken
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zich dan ook sterk uitgebreid met de groei van de 
geïllustreerde bladen. Daarnaast ging ze gebruikma-
ken van reclamecampagnes waarbij in alle reclame-
uitingen – inclusief affiches – een overkoepelend 
inhoudelijk en visueel thema werd toegepast 
[ill. 17d].71 Aan de basis hiervan stond de adverten-
tie waarin steeds vaker fotografisch beeld werd 
gebruikt. Voor ontwerpers bleven alleen affiche-
opdrachten over voor culturele instellingen en mani-
festaties. Juist deze getuigden van een modernistisch 
karakter dat de reclamewereld verafschuwde.  

Daarnaast leek de reclamewereld steeds 
meer vat te krijgen op de consument. Ze was in 
aanraking gekomen met nieuwe Amerikaanse on-
derzoeksmethoden zoals ‘motivation-research’ en 
‘image’-onderzoek. Voor haar had het ‘image’ geen 
betrekking op de kwaliteit van vormgevingsuitin-
gen, zoals bij de freelance ontwerpers, maar op de 
associaties die een merk opriep. Kennis hierover,  
zo stelde een ‘commercieel psycholoog’ in 1962 in 
een lezing voor het G.v.R., kon gebruikt worden om 
het ‘vuur’ van reclame-uitingen beter op de ‘vijan-
delijke troepen’ – oftewel de consument, te richten 
en zonodig te corrigeren. Of dit gunstig was voor  
de consument was onbelangrijk: reclame was niet 
‘verantwoordelijk’: winkels verkochten, niet zij.  
Het enige wat ze deed was ‘de consument zo […] 
veranderen dat hij geschikt is om aan te verkopen’.72  

Reclame is slecht 
Ontwerpers hadden een andere opvatting over be-
roepsethiek. Zo schreef het bestuur van de GKf in 
de jaren zestig over het beroepsbeeld van de ont-
werper: ‘Vóór alles is de ontwerper vormgever […] 
Alle gegeven middelen zijn samenwerkende krach-
ten op de weg naar arbeidsresultaten, afhankelijk 
van het begrip voor de noden van deze tijd en het 
vermogen hen aan te wenden. Vanuit dit begrip 
geeft de ontwerper vorm die bij zal kunnen dragen 
tot gezondheid en geluk van de samenleving.’73  
De morele houding van de reclamewereld, het  
succes dat ze had, en de teruglopende kwaliteit  
van reclameaffiches, baarde de ontwerpwereld dan 
ook zorgen. Ze greep de uitreiking van de affiche-
jaarprijs van het G.v.R. aan om haar onvrede te 
uitten. In de daarop volgende jaren zouden ontwer-
pers de reclamewereld regelmatig bekritiseren. 

‘Ontwerpers wijzen “het bureau” aan als 
boeman die de kranten uit kortzichtig winstbejag 
volstopt met lelijke reclame’, zo was in 1961 in de 
aanhef van een interview met Treumann in Revue 

                                                              
mende uniformiteit maakt reclame vervelend’, Ariadne 
(15), augustus 1962, p. 880. 
71 Cleven, op. cit. (n. 70), pp. 184, 195-203, 297-299. 
72 ‘Reclameresultaat bleef ongemeten op laatste GvR-
lezingenavond’, Ariadne (6), maart 1962, pp. 287-288. 
73 Bestuur van de GKf, ‘Concept-rapport inzake het kunst-
onderwijs en ‘Industriële Vormgeving’, (geen vindplaats 
vermeld, zonder jaartal). Geciteerd in: Frederike Huygen, 
‘Het geloof en het gelijk van de gebonden kunstenaars uit 
de GKf’ in: Frederike Huygen, Visies op vormgeving :  
Het Nederlands ontwerpen in teksten : Deel 2 : 1944-2000, 
Amsterdam 2008, pp. 392-420 (416). 

der Reclame te lezen.74 Deze legde hierin uit, dat de 
aard van reclamebureaus ‘creatieve topprestaties’  
in de weg stond. De arbeidsdeling daar maakte het 
volgens hem onmogelijk om – zoals bij freelance 
ontwerpers – het hele ontwerpproces te overzien,  
en dat ging ten koste van het resultaat.75 Een affiche 
moest bijvoorbeeld – zo zei hij in 1960 – ‘een ge-
heel zijn, waarbij de verkopende werking wordt 
verkregen dankzij de volledige overtuigende inzet, 
waarbij de ontwerper zich bewust moet zijn van  
zijn verantwoordelijkheid als scheppend kunstenaar’ 
[ill. 18].76 Treumann’s rol als verdediger van de 
belangen van de freelance ontwerpers werd echter  
al snel overgenomen door Crouwel.  

De door hem gepropageerde modernistische 
ontwerpbenadering ging vergezeld van een streven 
naar duidelijke informatieverschaffing. Hiermee 
leek het een goed alternatief te zijn voor de sugges-
tieve methoden van de reclamewereld. Crouwel 
laakte bijvoorbeeld in 1964 in een publieke dis-
cussie met een reclameman ‘“gezellige” koffie-
advertenties’. Beter was het om gebruik te maken 
van ‘objectieve voorlichting’ en ‘koele, objective-
rende grafiek’.77 Een jaar later zei hij op een lezing 
dat de reclamewereld niet zou moeten streven naar 
originaliteit, maar naar een ‘anonieme ordening’; 
‘de hoeveelheid indrukken sorteren vóór ze worden 
losgelaten, reduceren ter voorkoming van hersen-
spoeling en zenuwziekte’.78 Tegelijkertijd maakte 
hij zich sterk voor een betere beroepspositie van 
ontwerpers: reclamebureaus moesten freelance  

                                                
74 Erik Stibbe, ‘Otto Treumann voor Kring ’59’ : creatieve 
top voor bureau niet bereikbaar’, Revue der Reclame, 
maart 1961, pp. 218-219. 
75 Ibidem. De interviewer twijfelde over de noodzaak  
van deze ‘creativiteit’; ‘de vuilnisbakken van creatieve 
onmacht die onze brievenbussen vaak zijn, […] de  
opdrachtgevers ook van die reclame gaan immers  
niet en masse failliet.’ 
76 F.T. Lammers, ‘Benelux Affiche Tentoonstelling nogal 
teleurstellend geheel’, Ariadne, augustus 1960, pp. 667, 
669 (667); Treumann sprak deze woorden op de Benelux 
Affiche Tentoonstelling die een maand na de uitreiking 
van de G.v.R. afficheprijs werd gehouden. Volgens re-
clametijdschrift Ariadne liet de tentoonstelling zien dat 
ontwerpers het recht verspeeld hadden om als ‘kunste-
naars’ een ‘samenspraak te houden’ met de samenleving. 
Uit de affiches zou blijken dat ‘de ontwerper te ver van 
zijn publiek staat en te weinig menselijks weergeeft.’ 
Ontwerpers verloren zich ‘in toevalligheden en maniertjes’ 
en experimenteerden ‘op kosten van de adverteerder’. Nee, 
dan liever de affiches van illustratief werkende ontwerpers 
als Frans Mettes en Donald Brun, elke van de straat ge-
plukte burger zou deze weten te waarderen! Tegelijkertijd 
publiceerde Revue der Reclame een ‘openhartig gesprek’ 
tussen ontwerpers, opdrachtgevers en een academiedirec-
teur over de lage kwaliteit van commerciële affiches. 
Vreemd genoeg staan drie van de vier ontwerpers uit het 
‘gesprek’ (Hans Barvelink, Mart Kempers, Harry N. Sier-
man en Wijndelt Douwes) meer bekend als typograaf dan 
als afficheontwerper. Er werd zorgvuldig om de hete brij 
heen gedraaid. Uit: ‘Openhartig gesprek tussen ontwerpers 
en de anderen : De gebondenheid van de affiche ontwer-
per’, Revue der Reclame, augustus 1960, pp. 568-571. 
77 ‘Crouwel tot Krouwel : Topontwerper als adviseur ook 
betaalbaar uit klein budget’, Ariadne (47), november 1964, 
p. 1330. 
78 ‘Crouwel: we hebben art directors nodig’, Ariadne (46), 
november 1965, p. 1221. 
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ontwerpers gaan inhuren. Alle creatieve werkzaam-
heden zouden buiten het reclamebureau moeten 
worden gehouden: ‘Slechts een serviceafdeling  
voor knip- en plakwerk zou in het bureau geves- 
tigd moeten zijn.’79  

Tegen deze tijd was de affichejaarprijs  
afgeschaft en was de scheiding tussen ontwerp-  
en reclamewereld een feit geworden. Ontwerpers 
zouden zich eens te meer bezighouden met de repre-
sentatie van het bedrijfsleven. Pas later kwamen ze 
er achter dat de representatieve behoeftes van het 
bedrijfsleven, deels uitgingen van dezelfde veraf-
schuwde marketingmethoden als die waarvan de 
reclamewereld zich bediende. Net zoals fabrikanten 
een goed ‘brand image’ wilden opbouwen voor te 
verkopen producten en diensten wilden bedrijven 
een goed ‘corporate image’ verwerven. In feite was 
het ‘bedrijfsgezicht’ ook een soort reclame-uiting. 
Ontwerpers hadden echter weinig weet van de wer-
king van het bedrijfsleven. Voorlopig gingen ze 
ervan uit dat het belang dat het bedrijfsleven hechtte 
aan een moderne presentatie, gebaseerd was op een 
oprechte interesse in een ‘goede’ vormgeving.  

Tel Design en Total Design 

Internationalisering vraagt om ontwerpbureaus 
In 1963 berichtte het Maandbericht van het IIV dat 
er in de Nederlandse ontwerperswereld een ontwik-
keling gaande was ‘waarbij zelfstandig ontwerpers 
zich zoeken te associëren met vakgenoten of met 
specialisten op aanverwant terrein. Als “bureau” kan 
men aldus een ontwerpopdracht grondiger uitvoe-
ren.’ 80 Hierbij haalde het onder andere voorbeelden 
aan van het partnerschap van Emile Truijen en Jan 
Lucassen (1962) – later bekend als Tel Design – en 
het bureau Total Design (1963). Deze bijna gelijk-
tijdige oprichting van twee grotere ontwerpbureaus 

                                                
79 Op. cit. (n. 77); Tegen deze tijd was de afficheprijs van 
het G.v.R. reeds verdwenen. Ook de ‘Benelux Affiche 
Tentoonstelling’ die regelmatig georganiseerd had moeten 
worden, verdween al snel. Wel stelde de GKf omstreeks 
1965 een commissie in om de lage kwaliteit van reclame-
affiches te onderzoeken. De GKf zag een vicieuze cirkel; 
‘geen goede ontwerpen – weinig resultaat – gebrek aan 
vertrouwen in affichereclame – opdrachten aan slechte 
ontwerpers etc.’ Ze verzond vragenlijsten naar zes re-
clamebureaus (o.a. FHV, HVR en NPO) en bezocht  
plakplaatsenbeheerders als Spoorwegreclame en Publex. 
De commissie concludeerde in 1967 dat de kwaliteit en de 
hoeveelheid van de plakplaatsen tekortschoot. Er waren 
wachtlijsten en ze waren te duur. Reclamebureaus en ad-
verteerders kozen voor andere media zoals televisie en 
tijdschriften. Ook ontwierpen reclamebureaus zelf hun 
affiches, ‘ofschoon sommige beweren dat zij naar free-
lance ontwerpers gaan wanneer zij een beter resultaat van 
hen kunnen verwachten.’ Volgens de GKf moest er meer 
draagvlak worden gekweekt voor het ‘goede affiche’ bij 
gemeentelijke overheden, en moest het aantal plakplaatsen 
worden uitgebreid. Uit: ‘Concept rapport Affiche Com-
missie’, ca. 1967. Zie verder: ‘Overwegingen omtrent  
het affiche in Nederland, uitgangspunten voor onderzoek 
tot verbetering van het peil’, ca. 1965; ‘Affiche prijs’ 
[concept], ca. 1967. Alle uit: SAA 1019. 
80 ‘Associaties van Nederlandse ontwerpers met als doel 
aanpak van grotere projecten’, Maandbericht (128/129), 
maart/april 1963, p. 15. 

was inderdaad nieuw in Nederland, maar viel ook 
elders te constateren.  

In Engeland waren er al verschillende ont-
staan. Al in 1959 signaleerde Henrion een behoefte 
aan ‘consultant designers’: ‘The general consultant 
designer, as distinct from the specialist, has to be 
concerned with all problems of design in the widest 
possible sense. His field is what the Americans call 
‘visual communication’. […] Design may be de-
fined as bringing order into chaos, of relating ele-
ments which are seemingly unrelated and in doing 
so achieving identity, unity and possibly even 
beauty. […] Such principles of design are much 
more usual in the United States. There many natio-
nal manufacturers and distributers have employed 
consultant designers to marked advantage.’81  

De opkomst van deze ‘design consultancies’ 
was volgens het Engelse ontwerpblad Design on-
afwendbaar. In 1963 stond in een groot overzicht-
sartikel: ‘[…] so long as industry continues to emu-
late the examples of IBM, BEA, Olivetti and other 
companies with striking house styles, there will be  
a growing need for general consultants to design 
clearcut and workmanlike company images that 
extend from the colour of plant through the furnish-
ing of offices to the typeface of stationery.’82 De 
auteur concludeerde: ‘Consultancy in design policy 
is likely to flourish’. 
 De internationalisering van het bedrijfs-
leven, en de verwachte gevolgen van de eenwording 
van de Europese markt maakten het voor Britse 
ontwerpbureaus aantrekkelijk om zich internationaal 
te gaan ontplooien. Dit had ook consequenties voor 
Nederland zoals bleek uit het feit dat de KLM in 
1961 een huisstijlopdracht verleende aan Henrion 
Design Associates (HDA). Daarnaast verschenen er 
begin jaren zestig ook andere ontwerpbureaus op de 
Nederlandse markt zoals het Engelse Allied Interna-
tional Designers (AID), de Compagnie d’Esthétique 
Industrielle (CEI) (de Franse zustervestiging van het 
Amerikaanse ontwerpbureau Loewy) en de Société 
Esthétique Appliquée (SEA).83 Hun grootse ambi-
                                                
81 F.H.K. Henrion, ‘Design Consultants’ [reprint], Impulse, 
february 1959, pp. 36-40 (36-37). Uit: University of Brigh-
ton Design Archives; Henrion Archives. 
82 Terence Bendixson, ‘Professional practice : Does the 
versatile designer make sense?’, Design (177), September 
1963, pp. 30-38 (32); Op dat moment bestond er een 
werkgroep bij de Engelse Society of Industrial Artists and 
Designers (SIAD) waarvan al meer dan twintig ‘design 
consultancies’ lid waren. Zie verder: Millie & Morton 
Goldshell, ‘The specialist and the generalist’, Print,  
September-October 1959, pp. 40-43: L. Bruce Archer, 
‘Consultant but how general?’, Design (138), June 1960,  
p. 65: David Wainwright, ‘Design policy for corporate 
buying’ : Report on the international design congress 
1961, Design (156), December 1961, pp. 40-53. 
83 Voor een geschiedenis van AID, zie hoofdstuk 5.  
De CEI was de in 1955 opgerichte nevenvestiging van 
Loewy in Parijs. Directeur was de in Nederland (Zaandam) 
geboren, maar in Zwitserland opgegroeide ontwerper Evert 
Endt. De SEA was een schepping van de Nederlandse 
ontwerper Charles Destrée. Na zijn opleiding aan het  
IvKNO vertrok hij in 1950 naar Parijs. Na enige jaren in 
de reclame- en ontwerpwereld te hebben gewerkt – o.a. 
voor de CEI – richtte hij zijn eigen bureau op, wat in 1966 
gevestigd werd in Auvers-sur-Oise. Toentertijd werkten  
er vijftien ontwerpers. Eerder al, in 1963, opende hij een 
nevenvestiging in Amsterdam. Waarschijnlijk werd deze 
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ties bleken duidelijk uit hun neutrale en internatio-
naal klinkende naam, die ook de naamgeving van 
Tel Design en Total Design beïnvloedde. 

Oprichting van Tel Design 
‘Tel Design Associated’ – de officiële naam die het 
ontwerpbureau Tel Design (Tel) in 1965 kreeg – 
was het geesteskind van interieurontwerper Emile 
Truijen (1928-2003). Hij kreeg, nadat hij in 1953 de 
Koninklijke Academie in Den Haag had afgemaakt, 
een beurs om een jaar lang in Amerika te verblijven. 
Het industrieel ontwerpen in dat land maakte een 
onuitwisbare indruk op hem. In tegenstelling tot 
Nederland, waar het onderwijs op dat gebied nog in 
de kinderschoenen stond en idealisme en esthetiek 
volgens hem overheersten, zag hij in Amerika een 
meer op de consument gerichte houding van ont-
werpbureaus, en een grotere nadruk op de praktische 
bruikbaarheid van producten.84  
 Na zijn terugkeer werkte hij samen met  
industrieel ontwerper Rob Parry (1925-) [ill. 19a]. 
Zij hielden zich bezig met industriële producten, 
meubels, inrichtingen en tentoonstellingen. Grote 
bekendheid verwierf hun brievenbus voor de PTT 
die in 1960 werd geïntroduceerd en decennialang 
dienst deed [ill. 19b-d].85 Door de analytische aan-
pak en de aandacht voor ergonomie, mede geïnspi-
reerd door Truijen’s ervaringen in Amerika, groeide 
deze uit tot een schoolvoorbeeld van productont-
wikkeling.86 Het feit dat de ontwikkeling van de 
brievenbus zo bijzonder werd gevonden, zegt veel 
over de nog relatief onontwikkelde staat van het 
industrieel ontwerpen in Nederland. 
 Truijen en Parrry gingen in 1958 uiteen. 
Nadat Truijen enkele jaren alleen had gewerkt 
groeide het aantal opdrachten echter zodanig dat 
uitbreiding noodzakelijk was.87 Op 10 september 
1962 associeerde hij zich met Jan Lucassen en  
ontstond het ‘buro emile truijen – jan lucassen’.88 
Lucassen was een van Truijen’s leerlingen aan  
de Akademie voor Industriële Vormgeving Eind-
hoven (AIVE). Lucassen was hem opgevallen  
vanwege zijn professionele houding en zijn  
creatieve capaciteiten.89  
 Het had overigens niet veel gescheeld of 
Lucassen was met anderen een ontwerpbureau  
begonnen, zo blijkt uit correspondentie tussen hem 
en twee oud-klasgenoten, Rob Buytaert en Aart 

                                                              
vestiging in 1970 geliquideerd óf werd ze overgenomen 
door reclamebureau Amstel Advertising. Zie: F. v.d. M., 
‘Charles Destrée : Ontwerper dient alles van produkt te 
weten’, Revue der Reclame (13), juli 1966, pp. 338-339; 
‘Amstel Advertising saneert SEA : Geen sprake van fusie’, 
Ariadne (37), september 1970, p. 1225. 
84 Emile Truijen, Emile Truijen : Brieven van een designer 
: een autobiografie, Delft 1992, pp. 21-38. 
85 Idem, pp. 47-64. 
86 ‘Proef met een nieuwe brievenbus in Den Haag’, 
Maandbericht (91), februari 1960, p. 3; ‘Case history van 
een straatmeubel’, Maandbericht (91), februari 1960, pp. 
4-5; Mienke Simon Thomas, Goed in vorm : Honderd jaar 
ontwerpen in Nederland, Rotterdam 2008, p. 161. 
87 Truijen, op. cit (n. 84), pp. 73-82. 
88 Zie oprichtingsakte en briefpapier van Tel Design; 
Haags Gemeentearchief, beheernummer 1413 (HGA 
1413). 
89 Truijen, op. cit (n. 84), p. 96. 

Janszen. Toen Janszen had gehoord dat Lucassen 
een samenwerking met Truijen overwoog, schreef 
hij aan Buytaert: ‘Jan voelt hier veel voor doch is 
tegelijkertijd een beetje huiverig om met iemand die 
al in die mate arrivee is te gaan samenwerken […] 
Een dergelijke bureauvorming als wij voorstaan lijkt 
wel in de lucht te hangen. We zouden toch eigenlijk 
een primeur moeten maken, want onze verbinding is 
historisch uniek en dat is ook iets waard’.90 
 Truijen en Lucassen waren beïnvloed door 
het ideaal van een totaalvormgeving. In zijn me-
moires schreef Truijen: ‘Nog vóór het met onze 
samenwerking zover kwam, heb ik met Lucassen 
gesproken over onze toekomstplannen. Te weten 
een uitbreiding in de richting van een “comprehen-
sive” vormgeving: produkten, inrichtingen, briefpa-
pier, tentoonstellingen en huisstijlen. Ook hij kon 
zich goed daarmee verenigen.’91 Hoewel hier de 
indruk wordt gewekt dat Truijen als eerste belang-
stelling toonde voor ‘comprehensive design’, leef-
den dergelijke gedachten ook al bij Lucassen.92 
 Met de toename van de hoeveelheid  
opdrachten bij Tel groeide ook het aantal mede-
werkers.93 Daarom verhuisde het bureau in 1964  
van de woning van Truijen, waar het tot dan toe 
gehuisvest was, naar een statig pand in het Haagse 
Bezuidenhout. Tot dan toe presenteerde de maat-
schap zich nog nauwelijks als een ontwerpbureau. 
Eind 1965 veranderde ze echter haar naam in het 
groots en internationaal klinkende ‘Tel Design  
Associates’, waarbij de afkorting ‘Tel’ verwees  
naar de beginletters van Truijen en Lucassen.94 

Begin 1966 presenteerde het bureau zich  
in een brochure als een ‘Nederlands-Belgische ont-
werperscombinatie welke zich ten doel stelt voor 
ondernemingen, instituten en personen opdrachten 
uit te voeren op het terrein van de industriële en 
technische vormgeving, ruimtelijke ordening,  
warenhuis- en winkelplanning, publiciteit, tentoon-
stellingen en textielontwerpen voor de industrie’.95 
Het Belgische deel van deze ‘ontwerperscombi-
natie’ bestond uit een vestiging te Antwerpen.  
Deze werd echter – ondanks haar succes – al snel 
gesloten. Het bleek makkelijker en goedkoper te  
zijn om klanten vanuit Nederland te bedienen.96 

                                                
90 Brief Aart Janszen aan Rob Buytaert en Jan Lucassen, 
24 juli 1962; HGA 1413. 
91 Truijen, op. cit (n. 84), p. 97. 
92 Interview Lucassen, 2 maart 2006. Als een van de  
belangrijkste opdrachten van Tel Design beschouwt  
Lucassen die voor polyetherschuimfabrikant Dumont-
Wijckhuyzen, de enige keer dat Tel volgens hem het ideaal 
van een ‘comprehensive design’ realiseerde. Rond 1965 
ontwierp Tel voor deze klant een embleem, briefpapier, 
vrachtwagensbelettering, een stand, de fabrieksinrichting, 
en de directeurswoning. Hieraan werkten ook grafisch 
ontwerper Houtman en industrieel ontwerper Wim Gilles 
mee, beiden docent  
aan de AIVE. Zie: Truijen, op. cit (n. 84), p. 103. 
93 Ondertussen werkten er inclusief administratief  
personeel en stagiaires een man of zes bij Tel. 
94 Truijen, op. cit (n. 84), pp. 100-103. 
95 Tel Design Associated, Tel Design Associated  
[brochure], Den Haag 1966; privé-archief Annette Truijen. 
96 Truijen, op. cit (n. 84), p. 103; Emile Truijen, Emile 
Truijen : brieven van een designer : een autobiografie, 
Rijswijk 1991, p. 137. 
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[ill. 20] Werkoverleg bij Total Design, 1963
foto: Jan Versnel
Kees Broos, Ontwerp : Total Design, Utrecht 1985, p. 7

[ill. 19a] Rob Parry en Emile Truijen, 1955
foto: Willy Schurman
Emile Truijen, Emile Truijen : Brieven van een designer : een autobiografie, Delft 1992,  p. 49

[ill. 19b] Test van ‘gedrag’ van  post, 1957  
‘Casehistory van een straatmeubel’, Maandbericht (91), 

februari 1960, p. 4-5 (4)

[ill. 19c] Schaalmodel brievenbus, 1957
‘Casehistory van een straatmeubel’, Maandbericht (91), 

februari 1960, p. 4-5 (5)

[ill. 19d] Invoering brievenbus, 1960
‘Casehistory van een straatmeubel’, Maandbericht (91), 

februari 1960, p. 4-5 (5)
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Oprichting van Total Design 
Total Design – officieel de ‘Associatie voor Total 
Design NV’ geheten – werd opgericht op 5 maart 
1963. Het ontwerpbureau bestond toen uit elf  
medewerkers waaronder vijf partners, ontwerpas-
sistenten en secretaresses. Het was gehuisvest in  
een monumentaal zeventiende-eeuws pand aan de 
Amsterdamse Herengracht. Net als Tel had Total 
Design (TD) grootse ambities zoals blijkt uit een 
nota die, voorafgaande aan de oprichting, door  
de partners was opgesteld: ‘Het zal de taak der  
gemeenschap zijn om […] door de kwaliteit van  
het werk één der meest vooraanstaande plaatsen in 
te nemen in Europa op het gebied van Industrial 
Design.’97 TD wilde sterk staan ten opzichte van  
de concurrentie uit het buitenland die naar men  
verwachtte met de eenwording van Europa steeds 
groter zou worden. 
 Het openingsstatement van de nota ging 
uitgebreid in op de te verrichten werkzaamheden. 
Deze vertoonden een grote gelijkenis met de acti-
viteiten die Tel ontplooide. De participanten wilden 
samengaan ‘teneinde tot een zo efficiënt mogelijke 
werkwijze te komen bij het beoefenen van “indu-
strial design”. Dit omvat het ontwerpen en vorm-
geven in de meest uitgebreide zin. Men streeft hier-
bij naar het verzorgen van de “Total Design”. Hier-
onder wordt verstaan het tot uiting brengen van een 
éénheid van gedachten in alles wat de opdrachtgever 
naar buiten toe toont, zoals briefpapier, handels-
merk, verpakking, produkt, reklame en publiciteit, 
tentoonstelling stands, maar ook de ruimtelijke or-
dening in de fabriek zelf.’98  
 De eerste plannen voor dit ontwerpbureau 
werden al gesmeed in 1961. Volgens Crouwel was 
daarbij de visie van Kho Liang Ie doorslaggevend. 
Hij had geconstateerd dat Nederlandse ontwerpers 
internationaal gezien de boot dreigden te missen als 
het ging om het verwerven van grote ontwerpop-
drachten.99 In de eerste gesprekken over een bureau 
– zo schreef ontwerphistorica Frederike Huygen in 
de monografie Wim Crouwel : Mode en Module –
speelde naast Kho Liang Ie, industrieel ontwerper 
Friso Kramer een sleutelrol. Andere betrokkenen 
waren interieurontwerper Benno Premsela en de 
grafisch ontwerpers Charles Jongejans, Gerard 
Wernars, Peter Doebele, Wim Crouwel en Benno 
Wissing, allen uitgesproken modernisten.100  
 Om meer inzicht te krijgen in het functio-
neren van een ontwerpbureau reisden enkele van  
de toekomstige partners, waaronder Crouwel, naar 
Engeland. Zij bezochten onder andere HDA.  
Crouwel was in de loop van de jaren goed bevriend 
geraakt met Henrion die net als hij lid was van de 
AGI. In een interview zei hij zelfs dat hij door  
Henrion pas bekend raakte met het verschijnsel 
huisstijl. Ook namen ze contact op met het net  

                                                
97 Verslag 10 mei 1962 in archief Dick Schwarz. Geciteerd 
in: Frederike Huygen, ‘Total Design’ in: Frederike Huy-
gen, Hugues Boekraad, Wim Crouwel : Mode en Module, 
Rotterdam 1997, p. 129 (n. 6). 
98 Huygen, op. cit (n. 97), pp. 127-129. 
99 Interview Wim Crouwel, 15 mei 2005. 
100 Frederike Huygen, ‘Total Design’ in: Frederike 
Huygen, Hugues Boekraad, Wim Crouwel : Mode en 
Module, Rotterdam 1997, pp. 126-127. 

opgerichte ontwerpbureau Fletcher Forbes & Gill.101 
Hoewel de Engelse bureaus wat structuur betreft  
een voorbeeld voor TD waren, verschilden ze op 
twee belangrijke andere punten. 
 Zo waren Engelse ontwerpbureaus in com-
mercieel opzicht een stuk agressiever. De grenzen 
tussen de ontwerp- en de reclamewereld waren daar 
dan ook minder scherp dan in Nederland. Daarnaast 
waren de meeste bureaus in hun grafische vormge-
ving en typografie conservatiever. Dit is goed te 
zien aan het werk van de ‘moeder’ van de Engelse 
ontwerpbureaus, het al tijdens de Tweede Wereld-
oorlog opgerichte Design Research Unit (DRU).102 
Sommige ontwerpen van dit bureau maakten een 
ronduit oubollige indruk.103 In creatieve zin liet TD 
zich dan ook meer inspireren door de Zwitserse 
vormgeving. 
 Uiteindelijk bestonden de ontwerpende  
partners van Total Design uit Wissing, Crouwel  
en Kramer. Hiermee lag – ondanks de ambitie om 
zich met totaalvormgeving bezig te houden – de 
nadruk op grafische vormgeving. Iedere ontwerper 
had zijn eigen ‘team’ van een of twee assistenten. 
De zakelijke partners waren de gebroeders Schwarz. 
Paul Schwarz, die jarenlange ervaring had in het 
zakenleven, fungeerde als de accountmanager, ter-
wijl Dick Schwarz verantwoordelijk was voor de 
administratie en de interne organisatie [ill. 20].104  
 De Schwarzen beschikten dankzij de  
verkoop van het in geur- en smaakstoffen gespecia-
liseerde familiebedrijf Polak & Schwarz over enig 
kapitaal, en zochten daarvoor een interessante  
bestemming. Paul was getrouwd met een jeugd-
vriendin van Premsela en had zo over de plannen 
voor TD gehoord.105 Samen met zijn broer inves-
teerde hij 100.000 gulden in TD dat de vorm kreeg 
van een NV. Zelf kregen ze 40 % van de aandelen. 
Iedere ontwerper bracht een jaar goodwill in en 
verkreeg zo 20 % van de aandelen.106 Ontwerpers 
kregen volledige artistieke vrijheid en een genereus 
loon.107 Wel stelden de broers als eis dat alle part-
ners minstens drie jaar werkzaam moesten blijven 
bij Total Design. Op deze manier werd de continuï-
teit van het bureau gewaarborgd en kreeg het de  
tijd om de grote opdrachten te verwerven waarop 
men hoopte.108  

Presentatie van ontwerpbureaus 
Tel Design en Total Design zijn in zekere zin te  
zien als de voortzetting van eerdere samenwerkings-
verbanden tussen individuele ontwerpers als Truijen 
en Parry of Crouwel en Kho Liang Ie. Daarnaast lag 
het streven naar interdisciplinariteit in het verlengde 
van de wederopbouwjaren. Nieuw was echter de 
bedrijfsmatige opzet en de meer professionele  

                                                
101 Interview Crouwel, 15 mei 2005. 
102 Huygen, op. cit (n. 97), pp. 130-131. 
103 Zie voor DRU: John Blake, Avril Blake, The Practical 
Idealists : Twenty-five years of designing for industry, 
London 1969. 
104 Huygen, op. cit (n. 97), p. 131 
105 Idem, p. 127. 
106 Idem, p. 131. 
107 Interview Paul Schwarz, 19 december 2005. 
108 Huygen, op. cit (n. 97), p. 131. 
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[ill. 21b] Partners van Total Design en enkele werknemers, 1964
V.l.n.r: Benno Wissing, de gebroeders Paul en Dick Schwarz, Friso Kramer, Wim Crouwel
foto: Paul Huf
Frederike Huygen, Hugues Boekraad, Wim Crouwel : Mode en Module, Rotterdam 1997, p. 139

[ill. 21a] Entree van Total Design, ca. 1965
foto: Jan Versnel
Kees Broos, Ontwerp : Total Design, Utrecht 1985, p. 10

[ill. 21c] Top van Albert Heijn, begin jaren zestig
V.l.n.r:  Jo Legerstee, Dirk ter Wee, Gerrit Jan Heijn, 
Piet Bomli, Ab Heijn, Willem Eggers, 
Piet Ligtenstein en Hans van Meer
J.L. de Jager, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen : De geschiedenis 

van Albert Heijn en de Koninklijke Ahold, Baarn 1995, p. 172
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[ill. 22c] Medewerkers Tel Design, 1966
Pa. Willems

[ill. 22a] Brochure ‘Tel Design Assoc.’, 1965
Derde van links: Emile Truijen, tweede van rechts: Jan Lucassen
Pa. Willems

[ill. 22b] IIV-stand op de ‘Technische Beurs’ in Utrecht, 1959
In het midden een foto van de ideale produktontwikkeling
‘De fabrikant, de bedrijfsleider, de verkoopleider, de industriële ontwerper:
zij allen hebben hun noodzakelijke funktie bij het totstandbrengen van een nieuw produkt. 
Van de wil om te slagen moet heel de topleiding doordrongen zijn.’
[omslag], Maandbericht (82/83), mei/juni 1959, p. 1
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manier waarop zij zich presenteerden. Dit blijkt niet 
alleen uit hun naam maar ook uit de inrichting van 
hun kantoor, en uit de manier waarop de ontwerpers 
zich lieten afbeelden. 
 Zo deed de inrichting die Kho Liang Ie in 
1964 ontwierp voor het grachtenpand van TD, in 
niets meer denken aan het aloude ‘atelier’ van de 
‘toegepaste kunstenaar’ [ill. 21a]. Uit het moderne 
witte interieur met de glazen deuren sprak duidelijk 
de modernistische esthetiek en aanpak van TD.  
Deze zakelijke indruk wordt bevestigd in een foto 
[ill. 21b] waarin Wissing, Kramer en Crouwel op  
de net verbouwde zolder van hun bureau recht de 
lens inkijken. De gebroeders Schwarz staan op de 
achtergrond en symboliseren de zakelijke stabiliteit 
van het bedrijf. Rechts van de partners zitten werk-
nemers met het hoofd naar hun tekentafels gebogen 
nieuwe producten uit te tekenen. 
 De manier waarop de partners van TD waren 
gefotografeerd, was typerend voor de wijze waarop 
directies van grote bedrijven zich destijds lieten 
vastleggen [ill. 21c].109 Het was een tableau vivant 
gebaseerd op het adagium van Henrion: ‘institutions 
like to talk to institutions’, hiermee verwijzend naar 
het idee dat als men met het bedrijfsleven zaken 
wilde doen men zich ook zou moeten presenteren 
als een bedrijf.110 De foto werd echter niet gebruikt 
voor publiciteitsdoeleinden.111 Opdrachtgevers zou-
den vanwege de kwaliteit van de ontwerpen op TD 
af moeten komen, en niet vanwege een mooie bro-
chure zo was het idee. 
 Het is interessant de presentatie van TD af te 
zetten tegen die van Tel Design. Truijen en Lucas-
sen, ontwerpers en tegelijk zakelijk leiders, werkten 
met veel minder personeel. Samen met de slechts 
enkele medewerkers vormden zij in feite één groot 
team en zo presenteerde het bureau zich ook. In 
tegenstelling tot TD vervaardigde het bureau wel 
een brochure (1966). Op de omslag ervan staat een 
foto van alle medewerkers die in zijn bestudeerde 
losheid Amerikaans aandoet [ill. 22a]. Een in een 
overhemd met korte mouwen gestoken Lucassen 
maakt een opmerking tegen de twee medewerkers 
aan het andere eind van de tafel terwijl in het mid-
den Truijen met een andere medewerker een model 
op de tafel bestudeert. Aan de rechterkant legt een 
notuliste het teamwork in uitvoering vast. De foto 
bracht het team in beeld als gezamenlijk werkend 
aan een ontwerp en doet denken aan afbeeldingen 
waarmee het IIV het ideale ontwerpproces in beeld 
bracht [ill. 22b].  
 Ondanks de verschillen in werksfeer laten 
zowel de foto’s van Total Design als die van Tel 
Design een professionele werksituatie zien. Duide-
lijk is dat een opdracht door meerdere ontwerpers 
behandeld wordt in een zakelijke atmosfeer. Of ze 
hierdoor echter ook grote opdrachten voor ‘total 
design’ of ‘comprehensive design’ zouden ontvan-
gen, was nog maar de vraag. 
 
 

                                                
109 Thijsen, op. cit (n. 11), p. 44. 
110 Interview Crouwel, 15 mei 2005. 
111 Telefoongesprek Ben Bos, 23 februari 2009. 
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4 - Efficiency in tekst en 
beeld : De genormaliseerde 
presentatie van PAM 
 
Veel Nederlandse ontwerpers die in de jaren zestig 
hun eerste stappen in de beroepspraktijk zetten wa-
ren onder de indruk van de in 1965 geïntroduceerde 
huisstijl van Total Design voor benzinemaatschappij 
PAM.1 De meeste aandacht ging hierbij uit naar het 
embleem, een geabstraheerde druppel die felrood op 
de witte en zwarte tankwagens van PAM aanwezig 
was. Deze fascinatie onder ontwerpers voor het 
embleem was typerend voor een tijd waarin velen 
zich er nog maar nauwelijks bewust van waren dat 
een huisstijl veel meer betrof dan alleen de toepas-
sing van een embleem. Het embleem op de tankauto 
was echter maar het puntje van de ijsberg.  

De door TD ontworpen huisstijl diende niet 
alleen om PAM beter herkenbaar te maken maar 
ook om het bedrijf in zijn algeheel beter te laten 
overkomen en te functioneren. Op systematische 
wijze besteedde TD niet alleen aandacht aan externe 
maar ook aan interne communicatie-uitingen. Het 
bureau inventariseerde en reviseerde het bestaande 
drukwerk van het bedrijf zoals briefpapieren, visite-
kaartjes, formulieren, enveloppen en etiketten. Het 
uniformeerde deze vormgevingsuitingen door overal 
hetzelfde embleem, hetzelfde lettertype, dezelfde pa-
pierformaten, dezelfde opmaak en dezelfde kleuren 
toe te passen. Deze uniformering is typerend voor 
vrijwel alle huisstijlen maar is nergens zo duidelijk 
aanwezig als bij de door TD ontwerpen huisstijlen.  

Naast PAM ontwierp TD ook een huisstijl 
voor moederbedrijf SHV en al haar andere dochter-
ondernemingen. Lange tijd was het de grootste op-
dracht van het bureau. Ze vormde voor een belang-
rijk deel de ideeën van TD over wat een huisstijl 
was en hoe de ontwikkeling ervan aangepakt diende 
te worden. Daarmee stond ze ook aan de basis van 
het succes van dit ontwerpbureau, dat in de loop van 
de jaren zestig uitgroeide tot het bekendste en groot-
ste ontwerpbureau van Nederland.  

De Steenkolen-Handelsvereeniging (SHV) 
PAM was een dochteronderneming van de Steenko-
len-Handelsvereeniging (SHV). De SHV werd in 
1896 opgericht door acht steenkolenhandelaren die 
een betere prijs wilden bedingen voor de steenkool 
die ze uit het Ruhrgebied betrokken. Het bedrijf 
werd de belangrijkste importeur van steenkool in 
Nederland in een tijd dat deze brandstof, nog meer 
dan olie en gas tegenwoordig, de belangrijkste ener-
giebron was. Om zijn kolen te distribueren bouwde 
het bedrijf een imposant toeleveringsnetwerk op. 
Hiervoor maakte het gebruik van het spoorwegnet  

                                                
1 Interview Louis Swart, 4 november 2004; interview Jaap 
Frank, 15 december 2004; interview Gertjan Leuvelink, 22 
november 2005; interview Anne Stienstra, 23 maart 2007. 

en een vloot binnenvaartschepen die in de jaren 
twintig ook wel de grootste van Europa werd  
genoemd.2  

De bekendste steenkolenhandelaren van de 
SHV waren D.G. Van Beuningen, de Rotterdamse 
‘havenbaron’ wiens naam verbonden is aan het  
Rotterdamse museum Boymans van Beuningen,  
en F.H. Fentener van Vlissingen, die vanwege zijn 
betrokkenheid bij de totstandkoming van bedrijven 
als de AKU, KLM en Hoogovens wordt beschouwd 
als een van de grondleggers van het Nederlandse 
bedrijfsleven. De familie Fentener van Vlissingen 
verwierf in het midden van de jaren vijftig de meer-
derheid van de aandelen van de SHV en bepaalde 
vanaf dat moment de koers van het bedrijf. In de 
daarop volgende decennia groeide het bedrijf uit  
van een Nederlands kolenkartel tot een wijdvertakte 
multinational die op vele markten actief is.3 

Na de Tweede Wereldoorlog nam het gebruik 
van olie als voordelige energiebron toe en vermin-
derde het belang van steenkool. Dit was reden voor 
de SHV om vanaf 1950 samen te gaan werken met 
oliemaatschappij Caltex. Deze leverde oliederivaten 
als bunkerolie, huisbrandolie, benzine en LPG die 
met behulp van het distributienetwerk van de SHV 
werden verspreid onder de in 1950 geïntroduceerde 
merknaam PAM.4 Een naam die volgens de over-
levering verwijst naar de vrouw van de toenmalige 
directeur van de SHV, Pamela.5 

Rond 1960 besloot de SHV PAM sterker te 
profileren als een benzinemerk. Dit was een ambiti-
eus streven aangezien PAM tot dan toe slechts een 
miniem aandeel op deze markt had van één pro-
cent.6 Om meer marktaandeel te kunnen verwerven 
was het nodig om zich op een positieve wijze te 
onderscheiden van bedrijven als Shell, Esso, en 
Texaco. Deze beconcurreerden elkaar al sinds de 
jaren twintig en schonken daarbij veel aandacht aan 
reclame-uitingen en de vormgeving van benzine-
stations. De SHV had zich hier tot dan toe nauwe-
lijks mee bezig hoeven te houden. Het bedrijf  
verkocht immers voornamelijk bulkproducten  
en was niet consumentgericht. 

Een huisstijl voor PAM 

Zwakke presentatie van PAM 
Het bestaande beeldmerk van PAM [ill. 1] bestond 
uit een deel van de ster van het Caltex beeldmerk 
[ill. 2]. Hierop stond een donkerrode oliedruppel 
                                                
2 Zie voor de geschiedenis van de SHV: Wim Wennekes, 
De aartsvaders : Grondleggers van het Nederlandse be-
drijfsleven, Amsterdam 1993, pp. 501-545 en SHV, SHV, 
Nuth 1996; Dit laatste boek bestaat uit een in opdracht  
van SHV gereproduceerde hoeveelheid archiefmateriaal. 
Paginanummering ontbreekt, ook bronvermelding en  
datering zijn vaak onduidelijk. Desondanks is dit een  
van weinige informatiebronnen over de SHV. 
3 SHV, op. cit. (n. 2). 
4 Ibidem. 
5 Ontwerper Ben Bos van TD: ‘We dachten dat PAM 
‘Petroleum en Aardolie Maatschappij’ betekende. […] 
Pam(ela) bleek de naam te zijn van de echtgenote van de 
president-directeur [J.M. Fentener van Vlissingen red.]’ 
Uit: Ben Bos, Benno Wissing [Roots nr. 4], Eindhoven 
2006, p. 7. 
6 Interview H.A.T. Carp, 22 december 2004. 
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[ill. 3d] PAM-beurspresentatie in Gieten, ca. 1960
‘Oud-Drents in PAM-stand van DK-Groningen’, Logboek, ca. 1960, p.12  

[ill. 3c] Wegenkaart en prijslijst van PAM, ca. 1960
Bij de wegenkaart is de toegevoegde baan van PAM zichtbaar 
Pa. H.A.T. Carp

[ill. 1] PAM-embleem, 1964
Bijlage bij; IPM, ‘Rapport betreffende een psychologisch 

onderzoek inzake een nieuw PAM-embleem en nieuwe PAM-

kleuren, en het bestaande PAM-embleem en de bestaande 

PAM-kleuren in opdracht van de Steenkolen-Handelsvereeni-

ging NV te Utrecht (I-1357)’, september 1964, p. III-1; Ba. IPM

[ill. 2] Caltex-embleem, ca. 1960
SHV, SHV, Nuth 1996

[ill. 3a] PAM-tankauto, 1964
Bijlage bij; IPM, ‘Rapport betreffende een psychologisch onderzoek inzake een nieuw PAM-embleem en nieuwe 

PAM-kleuren, en het bestaande PAM-embleem en de bestaande PAM-kleuren in opdracht van de Steenkolen-Handels-

vereeniging NV te Utrecht (I-1357)’, september 1964, p. III-1; Ba. IPM

[ill. 3b] PAM-benzinestation, 1964
Bijlage bij; IPM, ‘Rapport betreffende een psychologisch onderzoek inzake een nieuw PAM-embleem en nieuwe PAM-kleuren, en het bestaande PAM-embleem 

en de bestaande PAM-kleuren in opdracht van de Steenkolen-Handelsvereeniging NV te Utrecht (I-1357)’, september 1964, p. III-1; Ba. IPM
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met daarop in donkerblauw het logo PAM. Rond 
1960 werd er een gestreepte, deels lichtblauwe baan 
achter dit embleem gezet. Net zoals het strepenmo-
tief van KLM betrof het een noodoplossing die de 
zwakke herkenningswaarde en toepassing van het 
bestaande embleem moest verhullen. Ook uit de rest 
van de visuele presentatie van PAM blijkt dat de 
promotie van het merk een moeizame aangelegen-
heid was [ill. 3]. Zo toonde een beurstand van PAM 
uit het begin van de jaren zestig een bonte verzame-
ling blikken, vaantjes en reclameplaten die nauwe-
lijks in staat moet zijn geweest een herkenbaar en 
modern beeld van het bedrijf te scheppen [ill. 3d].7 

 Het was de SHV duidelijk dat de bestaande 
presentatie slecht voldeed. Daarom gaf ze in 1962 
een jonge manager – H.A.T. Carp (1931-) – op-
dracht een afdeling verkoopbevordering op te zetten 
om het merk beter onder de aandacht te brengen. 
Carp was als een soort trainee het bedrijf binnen-
gekomen en had zich gaandeweg georiënteerd op 
het gebied van verkoop, marketing en reclame.  
Na de opdrachtverlening aan TD zou hij zich tot  
de meest enthousiaste voorvechter van de huisstijl 
binnen SHV ontwikkelen.8 Carp huurde waarschijn-
lijk in 1963 het Instituut voor Psychologisch Markt- 
en Motievenonderzoek (IPM) in om de bestaande 
presentatie van PAM te onderzoeken.9  

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de 
meeste ondervraagden PAM zagen als een kleine 
Nederlandse maatschappij die vooral huisbrandolie 
verkocht en geen benzine. ‘Weinigen weten dat er 
nog andere PAM-producten zijn.’10 Dit kon nauwe-
lijks als een aanbeveling worden gezien voor een 
bedrijf dat een sterke marktpositie tussen giganten 
als Shell en Esso wilde veroveren. Daarnaast bleek 

                                                
7 ‘Oud-Drents in PAM-stand van DK-Groningen’, 
Logboek, p.12. 
8 Interview Carp, 22 december 2004. 
9 In de archievenindex van IPM staat dat het bureau de 
opdracht aannam op 23 juli 1963; De opkomst van bu-
reaus als IPM was overigens een vrij recent verschijnsel. 
Pas rond de Tweede Wereldoorlog ontstonden de eerste 
bureaus die gedegen opinieonderzoek verrichten. Zo werd 
in 1940 de uit het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) voortgekomen Nederlandse Stichting voor 
Statistiek (NSS) opgericht. Ook een ander, nog steeds 
bekend bureau kwam in deze tijd tot stand: het in 1945 
opgerichte Nederlands Instituut voor Publieke Opinie 
(NIPO). Toen aan het eind van de jaren vijftig de om-
trekken van de consumptiemaatschappij zichtbaar werden, 
kregen het NSS en het NIPO concurrentie van enkele 
nieuwe onderzoeksbureaus. Zo werd in 1957 het Neder-
lands Instituut voor Motivation Research (NIM) opgericht 
– waar in 1962 Makrotest uit voortkwam – en kwam in 
1958 het Instituut voor Psychologisch Markt- en Motie-
venonderzoek (IPM) tot stand. Zoals al uit de bedrijfs-
namen blijkt, profileerden ze zich door gebruik te maken 
van de nieuwste Amerikaanse onderzoekstechnieken op 
het gebied van motivation research. Uit: Jaap van Ginne-
ken, De uitvinding van het publiek : De opkomst van het 
enquête-onderzoek in Nederland en de rol van psycho-
logen daarbij, Groningen 1991, H3 pp. 6-15, H5 
[eindrapport van de Sectie Grondslagen en Geschiedenis 
van het Psychologisch Instituut Heymans aan de RU 
Groningen]. 
10 Instituut voor Psychologisch Markt- en Motieven-
onderzoek (IPM), Het PAM-embleem : verslag van twee 
groepsdiskussies, (I-1258), 1964, pp. I-1-I-3 (I-1);  
Ba. IPM. 

dat, alhoewel vrouwen de bestaande donkere rode 
en blauwe kleuren van PAM waardeerden, mannen, 
toch de beoogde kopers van de benzine, lichtere en 
fellere kleuren wilden die zij eerder associeerden 
met het vluchtige en krachtige karakter van benzine. 
Ook uit onderzoek bleek dus dat de bestaande  
presentatie moest veranderen.  

Tegelijk met Carp werd A. van der Most van 
Speijk tot public relations-functionaris benoemd. 
Ook hij was zich bewust van de problematiek om-
trent PAM. Om de presentatie van het merk te ver-
beteren werd hem door PR-bureau Hollander –  
Van der Mey aangeraden contact op te nemen met 
TD.11 Hierop kreeg het ontwerpbureau in 1963 op-
dracht van Van der Most van Speijk en Carp om het 
PAM-embleem aan te passen.12 Het was zeker niet 
vanzelfsprekend om een opdracht aan dit ontwerp-
bureau te verlenen. TD was nog maar net begonnen 
en had nog geen grote opdrachten uitgevoerd. Daar-
naast bewogen de ontwerpers zich meer in de cultu-
rele wereld dan in die van de marketing. Het had 
dan ook voor de hand gelegen als de SHV voor een 
bekend reclamebureau had gekozen. Toch gaven 
Carp en Van der Most van Speijk het jonge bureau 
een kans. 

Wissing ontwerpt PAM-huisstijl 
Er was TD veel aan gelegen om te laten zien waar-
toe ze in staat was. Daarom zette het voor deze  
opdracht zijn meest ervaren ontwerper in: Benno 
Wissing (1923-2008). Wissing was zijn carrière na 
de Tweede Wereldoorlog begonnen als kunstenaar. 
Vanaf 1949 verzorgde hij op uitnodiging van mu-
seumdirecteur Ebbinge Wubben het drukwerk voor 
museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.  
In de daarop volgende jaren bouwde hij een grote 
kring van voornamelijk Rotterdamse opdrachtge-
vers op die hem in de gelegenheid stelde zich te 
ontwikkelen als grafisch ontwerper. In 1962 werd 
hij door de oprichters van TD benaderd om een  
van de partners te worden.13  

Wissing had een brede belangstelling die  
ook tot uiting kwam in zijn vormgevingsactiviteiten. 
Hij was misschien wel de meest ‘totale ontwerper’ 
van Total Design: boekverzorger, afficheontwerper, 
grafisch ontwerper, industrieel ontwerper, interieur-
architect en tot slot ook nog eens tekenaar en schil-
der, niets was hem vreemd. Hij was ouder dan de 
andere medewerkers van TD en beschikte over een 
grote retorische vaardigheid. Zijn collega’s roemen 
zijn filosofische bespiegelingen en zijn sterke  
opdrachtanalyses.14  

                                                
11 Interview Carp, 22 december 2004; Frederike Huygen, 
‘Total Design’ in: Frederike Huygen, Hugues Boekraad, 
Wim Crouwel : Mode en Module, Rotterdam 1997, p. 146. 
12 Het jaar van opdrachtverstrekking is af te leiden uit de 
vroegst bekende schetsen voor PAM die gedateerd zijn op 
14 januari 1964. Deze zijn al zover uitgewerkt dat het zeer 
waarschijnlijk is dat TD in 1963 de PAM-opdracht kreeg; 
SAA 1019. 
13 Zie voor informatie over Benno Wissing: Ben Bos 
(red.), Benno Wissing, Wim Crouwel, Benno Wissing, 
Amsterdam 1993; Paul Hefting, Koosje Sierman, Dinge-
nus van de Vrie (red.), Benno Wissing : Grafische & ruim-
telijke ontwerpen, Rotterdam 1999; Bos, op. cit. (n. 5). 
14 Interview Stienstra, 23 maart 2007; interview Hartmut 
Kowalke, 19 januari 2005; Paul Hefting, Koosje Sierman, 
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[ill. 4a] Schets voor tankauto PAM, 1964
ontwerp: George Koizumi
SAA 1019

[ill. 4b] Nieuwe PAM-embleem, 1964
Bijlage bij; IPM, ‘Rapport betreffende een psychologisch onderzoek inzake een nieuw PAM-embleem en nieuwe 

PAM-kleuren, en het bestaande PAM-embleem en de bestaande PAM-kleuren in opdracht van de Steenkolen-

Handelsvereeniging NV te Utrecht (I-1357)’, september 1964, p. III-1; Ba. IPM

[ill. 4c] Nieuwe PAM-huisstijl bij tankstation, 1965
Paul Hefting, Koosje Sierman, Dingenus de Vrie (red), Benno Wissing : Grafische & ruimtelijk ontwerpen, 

Rotterdam 1999, p. 68

[ill. 4d] Nieuwe PAM-huisstijl op benzinetankauto, 1965
Paul Hefting, Koosje Sierman, Dingenus de Vrie (red), Benno Wissing : Grafische & ruimtelijk ontwerpen, 

Rotterdam 1999, p. 68

[ill. 4e] Nieuwe PAM-huisstijl op huisbrandolietankauto, 1965
James Pilditch, Communication by Design : A Study in Corporate Identity, Maidenhead / Berkshire 1970
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[ill. 5a] Schilderinstructie benzinestation Bunnik, 1965
SAA 1019

[ill. 5d] Introductie nieuwe PAM-embleem bij PAM, 1965
Links aan tafel A. van der Most van Speijk, rechts H.A.T. Carp
‘Kennismaken met het nieuwe Pam-merk’, Logboek [extra nummer], 1 november 1965, p. 7

[ill. 5b] Vernieuwde PAM-benzinestation Oud Ade, 1965
Minder dan 10 procent van de ca. 250 PAM-benzinestations 
maakten enigszins een indruk als op [ill. 5a]
SAA 1019
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Het bestaande PAM-embleem werd door 
Wissing drastisch gereviseerd. Hij stileerde de drup-
pelvorm, draaide die een kwartslag en maakte haar 
vermiljoenrood. Daarnaast ontwierp hij een nieuw 
logo dat bestond uit industrieel aandoende sjabloon-
letters [ill. 4a-b]. Samen met de druppel vormde dit 
het nieuwe PAM-embleem. Dit embleem werd aan-
gebracht op de in het kader van de huisstijl witge-
schilderde tankauto’s en benzinestations van PAM 
[ill. 4c-e]. Een uitzondering betroffen de tankauto’s 
voor de huisbrandolie die zwart werden [ill. 4e].  

De nieuwe huisstijl van PAM werd op 1  
november 1965 officieel geïntroduceerd.15 Anders 
dan bij de KLM vond de implementatie niet plaats 
op vervangingsbasis maar gebeurde ze in één keer. 
In het weekend voorafgaande aan de introductie-
datum werden alle tankauto’s en benzinestations 
voorzien van het nieuwe embleem [ill. 5]. Tegelij-
kertijd verschenen er in de landelijke dagbladen 
advertenties waarin het embleem op prominente 
wijze werd afgebeeld met de tekst ‘Vandaag een 
nieuw sein voor energie. Voortaan komt Pam u  
zó tegemoet. […] PAM benzine en olie –  
SHV energie.’16  

Het embleem van PAM 

IPM onderzoekt PAM-embleem 
PAM was er zeker van dat het nieuwe embleem 
succesvol zou zijn want het was zeer uitgebreid 
onderzocht door het al eerder ingeschakelde markt-
onderzoeksbureau IPM. Volgens een artikel in het 
personeelsblad van SHV – Logboek – functioneerde 
dit onderzoek als een ‘objectieve’ basis op grond 
waarvan de beslissing werd genomen de huisstijl in 
te voeren.17 De IPM-interviewers begonnen met  
een ‘aan huis’-onderzoek onder tachtig mensen, die 
zij de nieuwe rode druppel voorlegden – neutraal 
betiteld als ‘dit figuurtje’ – met de vraag wat voor 
bedrijf daar bij paste. Hieruit bleek dat men het 
beeldmerk goed vond passen bij een oliemaatschap-
pij maar minder goed bij een benzinemaatschappij.18 
Velen associeerden het echter ook met fruitcon-
serven, limonade of verf.19  

Vervolgens voerden de onderzoekers een 
woordassociatietest uit op basis van de zogeheten 
semantisch differentieel techniek. Deze was bij 
uitstek geschikt om het imago van een bedrijf mee 
te kunnen bepalen. Ze was aan het eind van de jaren 
vijftig in Amerika ontwikkeld door de sociologen 
Charles E. Osgood, George J. Suci, Percy H.  

                                                              
Dingenus van de Vrie (red.), Benno Wissing : Grafische & 
ruimtelijke ontwerpen, Rotterdam 1999, pp. 69-70. 
15 Hoofddirectie, ‘Ons nieuwe Pam-merk’, Logboek [extra 
nummer], 1 november 1965, p. 2. 
16 ‘Vandaag een nieuw sein voor energie : Voortaan komt 
PAM u zo tegemoet’ [advertententie], de Volkskrant,  
30 oktober 1965, p. 22. 
17 ‘Uitgebreid onderzoek ging aan het nieuwe Pam-merk 
vooraf’, Logboek [extra nummer], 1 november 1965, p. 5. 
18 IPM, Rapport betreffende een psychologisch onderzoek 
inzake een nieuw PAM-embleem en nieuwe PAM-kleuren, 
en het bestaande PAM-embleem en de bestaande PAM-
kleuren in opdracht van de Steenkolen-Handelsvereeniging 
NV te Utrecht (I-1357), september 1964, p. III-1; Ba. IPM. 
19 Ibid., p. III-10. 

Tannenbaum (1957) en werd zeer vaak toegepast 
door marktonderzoeksbureaus.20 De test ging uit  
van tegengestelde begrippenparen zoals ‘ouder-
wets/modern’ of ‘mooi/lelijk.’21 Respondenten  
gaven op een schaal aan welk begrip ze meer van 
toepassing achtten [ill. 6]. Uit deze test bleek dat  
de nieuwe rode druppel het beeld opriep van een 
‘zeer modern, zeer vooruitstrevend, groot, dyna-
misch, jong’ en ‘niet typisch Nederlands bedrijf’.22  

Een ander onderzoek was gericht op de  
vraag of de rode druppel spontaan de associatie  
met het woord ‘PAM’ opriep. Dit onderzoek sproot 
voort uit de fantasie van Wissing. Ondervraagden 
moesten zich voorstellen dat de druppel een teken-
filmfiguur was en de vraag beantwoorden met wat 
voor ‘herkenningsmelodietje’ zijn verschijning ge-
paard ging. Respondenten noemden onder andere: 
‘tiktik’, ‘tok’, ‘blub’, ‘plonk’, ‘ping’, ‘pling-pling’, 
‘plons’ en ‘ting-ting’. 23 ‘PAM’ ontbrak en zelfs 
toen alle tachtig proefpersonen wisten dat het een 
beeldmerk voor de benzinemaatschappij PAM  
betrof, noemden maar vier van hen dit woord bij  
het zien van de druppel. De meesten gaven de  
voorkeur aan een brandend of knetterend geluid.  

Daarnaast testte IPM in zijn laboratorium  
of het nieuwe embleem beter waarneembaar en 
herkenbaar was dan het oude. Het bureau gebruik- 
te hiervoor een tachistoscoop, een soort kijkdoos. 
De proefpersonen kregen een hierin geplaatste af-
beelding van het embleem zeer kort te zien, onder 
belichtingstijden die opliepen van 1/1000ste secon-
de tot twee seconden. Na elke belichting werd hen 
gevraagd of zij iets waargenomen hadden en wat ze 
gezien hadden. IPM concludeerde uit dit onderzoek 
dat het nieuwe beeldmerk en logo even snel werden 
waargenomen als het oude embleem. Wel herkende 
men het nieuwe beeldmerk sneller als ‘druppel’ dan 
het oude.24  

Met een vergelijkbare kijkkast voerde IPM 
een leesbaarheidstest uit op beide logo’s. Hierbij 
werd de lichtsterkte in de kast in stappen opgevoerd. 
Uit deze test bleek dat het nieuwe logo beter lees-
baar was dan het oude. Het nieuwe beeldmerk werd 
daarentegen – in tegenstelling tot de uitkomst van 
het vorige onderzoek – minder goed herkend als 
‘druppel’. Volgens het IPM zou de herkenbaarheid 
verbeterd kunnen worden door de druppel minder 
‘log’ en vierkant te maken, waardoor tevens de  
associatie met benzine sterker zou worden. Total 
Design hield echter vast aan zijn eigen, moder-
nistische esthetiek.25  

De testen waren er verder op gericht om uit te 
vinden wat het nieuwe embleem deed in de praktijk. 
De onderzoekers verruilden hiertoe het laboratorium 
voor het Formule 1-circuit van Zandvoort. Hier 
lieten zij een proefpersoon in een auto naar een bord 

                                                
20 Charles E. Osgood, George J. Suci, Percy H. Tannen-
baum, The Measurement of Meaning, Urbana 1957. 
21 Van Ginneken, opus cit (n. 9), H5 p. 31. 
22 IPM, op. cit. (n. 18), p. III-2. 
23 Idem, p. III-12. 
24 Idem, pp. II-1-II-2, V-5-V-6. 
25 IPM, Rapport inzake een aanvullend experimenteel 
psychologisch onderzoek betreffende het bestaande en  
het nieuw ontworpen PAM-embleem in opdracht van de 
Steenkolen-Handelsvereeniging NV te Utrecht, (I-1399 
PAM-embleem), november 1964; Ba. IPM. 
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[ill. 6] Semantisch differentieel onderzoek naar het NS-embleem, 1967
Afdeling Personeelszaken, ‘Verslag betreffende een enquête bij een 100-tal NS-ers met betrekking tot “de nieuwe huisstijl”’, 13 juli 1967; UA 937-22
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met een van beide emblemen rijden. Op het moment 
dat de proefpersoon het embleem goed herkende, 
moest hij een zandzakje uit de auto laten vallen, 
waarna de afstand van het zandzakje tot het bord 
werd opgemeten. Deze proef werd verricht met drie 
verschillende snelheden: 50, 75 en 100 km per uur. 
Hieruit kwam naar voren dat het nieuwe beeldmerk 
bijna even goed herkend werd als het oude. De lees-
baarheid van het nieuwe logo bleek daarentegen 
veel beter te zijn. Het was gemiddeld al leesbaar  
op een afstand van 222 meter, tegenover 163  
meter voor het oude.26 

De onderzoeken naar het PAM-embleem  
zijn wat hoeveelheid en uitgebreidheid betreft  
waarschijnlijk nooit overtroffen door andere onder-
zoeken naar huisstijlemblemen. Doorgaans lieten 
Nederlandse bedrijven alleen een semantisch dif-
ferentieeltest uitvoeren, waaruit dan bleek – niet 
verbazingwekkend in de hoogtijdagen van het  
modernisme – dat het nieuwe embleem gezien  
werd als ‘modern’. Onderzoek naar waarneming, 
herkenbaarheid en leesbaarheid kwam minder  
vaak voor. Het is echter de vraag wat het opleverde. 
De nieuwe druppel van PAM werd immers – afhan-
kelijk van het soort test – achtereenvolgens beter, 
slechter en bijna even goed herkend als de oude.  
Het enige duidelijke, gekwantificeerde resultaat 
leverde de laatste test op: het nieuwe PAM-logo 
was beter leesbaar dan het oude.  

De ontwerpers van Total Design waren  
nauw betrokken bij de onderzoeken van IPM.  
‘We geloofden heel erg in die methode van die 
mensen’, vertelde Crouwel in 2005. ‘Het was  
iets dat parallel liep aan de manier waarop wij  
ontwierpen. Als je door testen de bevestiging  
kon krijgen dat je op de goede weg was, dan  
versterkte dat je positie. Als dat niet zo was, dan 
kon je ervan leren en op je schreden terugkeren.’27 
Ze geloofden niet alleen dat de onderzoeksresultaten 
een bijdrage konden leveren aan het ontwerpen van 
een beter embleem, ze zagen deze tevens – niet 
minder belangrijk – als een ondersteuning van hun 
keuzes tegenover de opdrachtgever. Wat wás vol-
gens TD echter een goed embleem? 

TD presenteert PAM-embleem 
Volgens TD was een embleem vooral belangrijk 
omdat het een bedrijf herkenbaar maakte. Zo schreef 
Wissing in 1967 een notitie dat het logo en het 
beeldmerk ‘bewijzen van identiteit en verificatie’ 
waren.28 In soortgelijke bewoordingen schreef 
Crouwel in 1976 in een rapport aan SHV: ‘het logo 
schept vertrouwen en staat voor kredietwaardigheid 
en degelijkheid en het merk maakt dat verwarring 
voorkomen wordt’.29 Voor TD was het de herleid-

                                                
26 Ibidem. 
27 Interview Wim Crouwel, 13 mei 2005. 
28 Total Design, ‘Over corporate image’, november 1967; 
SAA 1019. 
29 Wim Crouwel, ‘Invoering van een house-style bij het 
SHV-concern’ in: Instituut voor Psychologisch Markton-
derzoek, Raadgevend Adviesbureau Twijnstra en Gudde, 
Associatie voor Total Design, rapport ‘De SHV-huisstijl : 
een studie over huisstijl als onderdeel van het interne en 
externe ondernemingsbeleid in de huidige maatschappelij-

baarheid tot de eigenaar van het embleem, de trans-
parantie die hierdoor tot stand kwam, die volgens 
hen vertrouwen schiep bij burgers en bedrijfsleven 
en daardoor leidde tot goed en eerlijk zakendoen.  

Met hun juridisch aandoende formuleringen 
gingen ze er echter aan voorbij dat de grote interes-
se die in emblemen was ontstaan, gebaseerd was op 
het feit dat emblemen óók dragers waren van het 
‘image’ van een product of bedrijf. TD ging ervan 
uit dat ook PAM – net als zijzelf – het meest geïn-
teresseerd was in de herkenbaarheid van het em-
bleem. Het onderzoek van IPM was echter moeilijk 
bruikbaar voor TD om voor zichzelf en voor de 
opdrachtgever te bevestigen dat het embleem inder-
daad beter herkenbaar was. Daarom ontwikkelde ze 
zelf een manier om dit duidelijk te maken zo blijkt 
uit enkele introductiefolders van de huisstijl voor 
het personeel van PAM [ill. 7a-c]. 

Op de voorzijde van deze folders transfor-
meerde het oude embleem trapsgewijs in het nieuwe 
embleem [ill. 7a]. Out-of-focus foto’s dienden om 
de overgang te vergemakkelijken en suggereerden 
dat de herkenbaarheid van het nieuwe embleem 
onder slechte zichtcondities beter was.30 Deze aan-
dacht voor de herkenbaarheid van het embleem, en 
dan met name de druppelvorm was nog sterker terug 
te vinden in de Duitse versie van de folder. Eerder al 
bleek dat het PAM-embleem in krantenadvertenties 
werd geïntroduceerd als een ‘nieuw sein’. Deze 
gedachte werd door Wissing verder uitgewerkt in 
een serie foto’s. De rode druppel deed hierin denken 
aan een op rood staand verkeersteken dat automobi-
listen moest aansporen te stoppen bij het PAM-
tankstation [ill. 7c].  

Een eerste foto liet een langsrijdende tankauto 
zien die de rode druppel uit het PAM-embleem in-
troduceerde. De tweede foto bracht de rode reflecto-
ren langs de weg in beeld. Ze weerspiegelden de 
druppelvorm en functioneerden als een aankondi-
ging van het komende PAM-tankstation. Op de 
volgende foto maakte het uithangbord van PAM de 
automobilist duidelijk dat het benzinestation nabij 
was. Tot slot werden het embleem op het tankstation 
en het embleem op de op de benzinepomp op pro-
minente wijze in beeld gebracht. Deze vergelijking 
van emblemen met verkeerstekens was overigens 
niet nieuw. In 1963 maakte de Amerikaanse grafisch 
ontwerper Saul Bass bijvoorbeeld een introductie-
film voor het nieuwe embleem van de Amerikaanse 
aluminiumproducent Alcoa [ill. 8]. Beelden van het 
embleem werden hierin doorsneden met beelden van 
verkeersborden en wegmarkeringen.31  

Deze fascinatie met de herkenbaarheid van 
het embleem, en de inzet van fotografie om deze aan 

                                                              
ke context’, Schiedam/Deventer/-Amsterdam, maart 1976, 
p. 41; SAA 1019. 
30 Out-of-focus tests gebruikte men om te onderzoeken of 
een embleem zijn ‘gestalt’ behield. Hiermee werd gerefe-
reerd aan in het interbellum ontwikkelde denkbeelden uit 
de psychologie over het menselijk waarnemingsvermogen. 
Een duidelijke waarneming van vormen bleek, heel simpel 
gesteld, bevorderd te worden door gebruik te maken van 
gesloten en eenvoudige vormen. Zie: Rudolf Arnheim, Art 
and Visual Perception : A Psychology of the Creative Eye, 
Berkeley 1954. 
31 ‘New Look for Alcoa’, Print, March-April 1963,  
pp. 18-21. 
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[ill. 7a-c] Introductiefolders nieuwe PAM embleem, ca. 1965
Er was een Nederlandse versie (buitenzijde [ill. 7a] en binnenzijde [ill. 7b]) en een Duitse versie (buitenzijde als [ill. 7a] en binnenzijde [ill. 7c])
SAA 1019

[ill. 8] Introductiefilm voor embleem van de 
Amerikaanse aluminiumfabrikant Alcoa, ca. 1963
De door Saul Bass gemaakte film werd in de gehele 
Verenigde Staten uitgezonden door ABC. Saul Bass: 
‘The film consists of alternating cuts of highway signs 
and roadmarkings as seen from a moving vehicle. The 
narration establishes an analogy between signposts (an 
indication of what is up ahead), and Alcoa as represen-
ted by its new trademark or “sign”.’
‘New Look for Alcoa’, Print, March-April 1963, pp. 18-21 (20)

[ill. 7d] Wegenkaart PAM, ca. 1966
Pa. H.A.T. Carp

[ill. 7b]

[ill. 7a]

[ill. 7c]
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[ill. 11] Out-of-focus test oude en nieuwe NS-embleem, 1967
[dia 1, 2 en 4] Pa. Truyen [dia 3] HGA-1413

[ill. 9] Bewegingstest CN-logo, ca. 1960
W. Rotzler, ‘Public Signs and Lettering’, Graphis (103), September-October 1962, pp. 582-609 (598)

[ill. 10a-b] Out-of-focus- en bewegingstest KLM embleem, 1962
Opnamemodel voor Design Coordination and Corporate Image (1967) van F.H.K. Henrion en Alan Parkin
UBDA-HA.BS-a

[ill. 10b]

[ill. 10a]
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te tonen, was bij meer ontwerpers terug te vinden 
die hun eerste grote huisstijlopdracht uitvoerden.  
Al in 1960 paste ontwerper Alan R. Fleming bij de 
huisstijl van Canadian National gemanipuleerde 
foto’s toe die moesten laten zien dat zijn nieuwe 
logo goed herkenbaar bleef [ill. 9].32 Ook Henrion 
maakte gebruik van dergelijke foto’s bij de presen-
tatie van de huisstijl van KLM [ill. 10a-b].33 Andere 
ontwerpers die dit deden waren Otl Aicher bij de 
huisstijl van Lufthansa en de ontwerpers van Tel 
Design bij de huisstijl van de NS [ill. 11].34 Het 
frappante is dat het gebruik van deze foto’s een 
wetenschappelijke benadering suggereert die in 
werkelijkheid afwezig is. Tekstueel commentaar 
onder de foto’s stelde gewoonweg dat het nieuwe 
embleem beter herkenbaar was. 

Huisstijl is normalisatie 

TD normaliseert drukwerk PAM 
TD besteedde veel aandacht aan de uniformering 
van het drukwerk van PAM. Ze verzorgde niet al-
leen het drukwerk waarmee klanten in contact 
kwamen, maar ook de grote hoeveelheid klein 
drukwerk voor intern gebruik. Honderden items als 
briefpapier, rekeningen, visitekaartjes en formulie-
ren werden van dezelfde lay-out, hetzelfde letterty-
pe, hetzelfde embleem, en dezelfde kleur voorzien 
[ill. 12]. Dit maakte PAM niet alleen beter herken-
baar maar zou ook bijdragen aan het efficiënter 
functioneren van een bedrijf. Deze uniformering van 
drukwerk wordt ook wel betiteld als ‘normalisatie’. 
Dit is een kenmerkend aspect van vrijwel alle huis-
stijlen waar tot nu toe in de literatuur nauwelijks 
aandacht aan is geschonken.  

Normalisatie is een term die te terug te voeren 
is tot het begin van de twintigste eeuw en staat in 
nauw verband met de toenmalige belangstelling 
voor bedrijfsrationalisatie. Door het arbeidsproces 
nauwgezet te analyseren konden normen worden 
vastgesteld waaraan de handelingen van arbeiders 
moesten voldoen. Dergelijke analyses werden uitge-
voerd door de voorlopers van organisatieadvies-
bureaus, in Nederland toen nog efficiencybureaus 
geheten.35 Tegelijkertijd werden er door normalisa-
tiecommissies – met daarin vertegenwoordigers  
uit het bedrijfsleven – normen vastgesteld waaraan 
producten en diensten moesten voldoen.36 Deze 
normen leidden bijvoorbeeld tot de beperking van 
de verschillende soorten stopcontacten en stekkers. 
Dit had efficiëntievoordelen voor fabrikanten van 
elektrische apparatuur tot gevolg en leidde daarnaast 

                                                
32 Willy Rotzler, ‘Public Signs and Lettering’, Graphis 
(103), September-October 1962, pp. 582-609 (598). 
33 F.H.K. Henrion & Alan Parkin, Design coordination and 
the corporate image, London 1967, pp. 24-35 (25). 
34 Markus Rathgeb, Otl Aicher, London/New York 2006, 
p. 62; Zie afbeeldingen vervagingstest met commentaar in: 
G. Hupkes, ‘De huisstijl van NS; Achtergronden, proble-
men, perspectieven’, Openbaar Vervoer (2), 1968,  
pp. 42-51 (46). 
35 Peter J.P. Hellema & Joop H. Marsman, De organisatie-
adviseur : Opkomst en groei van een nieuw vak in Neder-
land 1920-1960, Amsterdam 1997. 
36 G. De Geus, ‘75 jaar normalisatie in Nederland’,  
Normalisatie Magazine (1), januari 1991, pp. 5-17. 

tot keuzevoordelen voor de consument. Hij hoefde 
niet langer te vrezen dat de stekkers van de door 
hem aangeschafte apparaten niet in het stopcontact 
pasten.  

Wissing wordt gezien als diegene die bij TD 
het meeste belang hechtte aan normalisatie. In 1983 
schreef hij over zijn werkzaamheden bij Total De-
sign: ‘In het begin van de activiteiten hadden Friso, 
Wim en ik al gauw gezien dat voor het behandelen 
van grote projecten een aantal dingen genormali-
seerd diende te worden, waardoor het ordenen van 
informatie gemakkelijker kon worden geprogram-
meerd en er tijd vrij zou komen voor de behandeling 
van intrinsieke problemen. Als er in het eindproduct 
variaties moesten optreden, zochten we bijvoorbeeld 
naar variaties binnen een modulair systeem, zodat 
onderlinge relatie, schakelbaarheid en verwante 
industriële realisatie geen nazorg zouden vragen. 
Het principe was toepasbaar in architectuur, indu-
strievorm en grafisch product. […] We lieten alle 
grafische producten in hetzelfde lettertype zetten 
[…] Wat er aan normalisatie bestond, zoals de A-
reeks in papierformaten, werd als standaard aan 
iedere klant aanbevolen.37  

De introductie van ideeën over normalisatie in 
het grafisch ontwerpen is terug te voeren tot de jaren 
twintig toen modernistische ontwerpers hier een 
grote interesse voor kregen. Dit blijkt bijvoorbeeld 
uit het in 1928 gepubliceerde boek Die Neue Typo-
graphie van de typograaf Jan Tschichold.38 Hij 
wierp zich op als de vertegenwoordiger van een 
groep modernistische ontwerpers die blijk gaven 
van nieuwe denkbeelden op het gebied van typogra-
fie en grafische vormgeving, normalisatie incluis. 
Geschreven voor een publiek van drukkers en ont-
werpers maakte hij gebruik van een voor die jaren 
typerende retoriek waarin de ingenieur werd verhe-
ven tot ideaalbeeld voor de ontwerper. De ingenieur 
was bij uitstek in staat tot een nieuwe vormgeving  
te komen die aansloot bij de werkelijke behoeften 
van de nieuwe gemechaniseerde samenleving.  

Papierformaten en stramienen 
Volgens Tschichold moesten papierformaten van 
veelvoorkomend drukwerk voortaan gebaseerd  
zijn op de zogenoemde Deutsche Industrie Nor- 
men (DIN).39 Ook de Nederlandse norm voor A-
formaten met als bekendste vertegenwoordiger  
het A4 is hierop gebaseerd. Deze normalisatie van 
papierformaten maakte het mogelijk te komen tot 
een normalisatie van de lay-out op briefpapier en 
formulieren [ill. 14a-c]. Veelvoorkomende gegevens 
zoals het adres van de geadresseerde, het adres van 
de verzender, uw referentie, onze referentie en de 
datum kregen voortaan een vaste plaats toebedeeld. 
Bij het vaststellen van deze plaatsen was rekening 
gehouden met de mogelijkheden die de tabulatorin-

                                                
37 Brief van Benno Wissing aan Kees Broos, 15 januari 
1983 geciteerd in: Kees Broos, Ontwerp : TD, Utrecht 
1985, pp. 75-76: Huygen, op. cit. (n. 11), pp. 126 (n. 5), 
132 (n. 13). 
38 Jan Tschichold, The New Typography : A Handbook  
for Modern Designers, Berkeley/Los Angeles 1998 [o.e. 
Die Neue Typographie : Ein Handbuch für Zeitgemäss 
Schaffende, Berlin 1928]. 
39 Idem, pp. XXVII-XXXII. 
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stelling van de typemachine bood [14d]. Hierdoor 
hoefden typistes minder handelingen te verrichten. 
Daarnaast raakte de gebruiker eraan gewend veel-
voorkomende gegevens op een vaste plaats aan te 
treffen wat een snellere verwerking mogelijk maak-
te. Hiermee werd afgeweken van de tot dan toe ge-
bruikelijke opmaak waarin gegevens gecentreerd 
werden weergegeven. Tot slot waren de genormali-
seerde papierformaten goedkoper in aanschaf en 
makkelijker op te bergen [ill. 13]. Het navolgen van 
normen op het gebied van lay-out en formaat had 
dus grote efficiencyvoordelen voor alle betrokke-
nen.40  

Een belangrijk hulpmiddel bij het normali-
seren van drukwerk was het stramien waarmee een 
genormaliseerde lay-out toepasbaar werd voor de 
drukker [ill. 15]. Stramienen waren gebaseerd op  
de in de drukkerswereld gebruikte maateenheid, de 
punt, die al van oudsher werd gebruikt om bijvoor-
beeld de corpsgrootte van letters of de regelafstand 
mee aan te duiden. Een hierop gebaseerd stramien, 
voorzien van marges en mogelijke kolombreedtes 
kon gebruikt worden om op een efficiënte manier 
tekst en beeld te lay-outen. Daarnaast maakte het 
stramien het ook makkelijker drukwerk te controle-
ren op afwijkingen. Als pioniers op dit gebied wor-
den Zwitserse modernistische ontwerpers uit de 
jaren vijftig en zestig gezien, met name Müller-
Brockmann wordt op dit gebied grote verdiensten 
toegedicht.41  

Ook TD had een grote interesse in stramie-
nen en beschikte over een kast vol standaardstra-
mienen die voor elke opdracht werden toegepast.  
De interesse die TD hiervoor had, bracht de bij  
het bureau werkzame ontwerper Ben Bos in 1968 
zelfs op het idee om een 16 mm film te maken  
genaamd Straminology. Hiermee wilde hij de angst 
wegnemen ‘van ontwerpers en opdrachtgevers die 
van mening waren dat het gebruik van stramienen 
de creativiteit en het aantal vormvariaties zou  
inperken’. Technische problemen zorgden er  
helaas voor dat deze verhelderende productie  
gestaakt moest worden.42  

Lettertype 
Het lettertype dat Total Design voor PAM gebruik-
te, was de Helvetica. Dit gaf het drukwerk van het 
bedrijf een modern aanzien. Dit was een bekend 
schreefloos lettertype dat TD bij voorkeur in onder-
kast toepaste. Een op een dergelijke wijze toegepast 
schreefloos lettertype werd door TD gezien als effi-
ciënt en neutraal. Reeds in de jaren twintig streefden 
met name Duitse modernistische ontwerpers naar 
een nieuw en vereenvoudigd alfabet. Waarom was 
het bijvoorbeeld nodig dat er gebruik werd gemaakt 
van twee alfabetten, onderkastletters én kapitalen? 
Het was efficiënter en duidelijker om gebruik te 

                                                
40 Idem, pp. 112-150. 
41 Richard Hollis, Swiss Graphic Design : The Origins and 
Growth of an International Style : 1920-1965, London 
2006, pp. 176-179; K.W. Purcell, Josef Müller-
Brockmann, London/New York 2006, pp. 220-222. 
42 Dirk van Ginkel, Paul Hefting, Design of a lifetime :  
Ben Bos, Amsterdam 2000, p. 32; De Tombe en Demenint 
Registeraccountants, ‘Jaarrekening 1970 TD’, Amsterdam 
1971, p. 10; SAA 1019. 

maken van alleen onderkastletters. Deze ideeën 
waren mede ingegeven door de specifieke Duitse 
situatie waarin er veel gebruik werd gemaakt van 
kapitalen in de spelling. Deze culturele achtergrond 
was ook terug te vinden in het streven naar een 
nieuwe esthetiek. De in Duitsland algemeen ge-
bruikte ‘gotische’ lettertypes deden geen recht aan 
de moderne tijd die vroeg om nieuwe efficiënte 
vormen [ill. 16a]. Deze vormen waren wel terug  
te vinden bij de schreefloze lettertypes.43 Met hun 
gelijkblijvende lijndikte en geometrische vormen 
benadrukten ze de essentie van letters en leken ze 
door machines te zijn gemaakt.  

In de jaren twintig waren er echter nauwelijks 
goede, eigentijdse schreefloze letters beschikbaar. 
Veel ontwerpers grepen dan ook terug op oudere 
schreefloze letters zoals de laatnegentiende-eeuwse 
Akzidenz Grotesk [ill. 16b]. Modernistische ont-
werpers werkten ondertussen gedreven aan nieuwe 
lettertypes. Typerend voor hun ambitie was de 
naamgeving van de letters die de indruk gaf dat de 
wereld in de toekomst met één lettertype kon vol-
staan. Zo werkte ontwerper Herbert Bayer aan de 
Universal, [ill. 16c] een lettertype dat bleef steken in 
de ontwerpfase. Wel uitgevoerd werd de door Paul 
Renner ontworpen Futura [ill. 16d]. In 1928 werd 
het (in aangepaste vorm) door lettergieterij Bauer 
met groot succes op de markt gebracht. Dit was voor 
veel andere lettergieterijen aanleiding om ook een 
‘moderne’ schreefloze letter op de markt te brengen.  

Een tweede golf van schreefloze lettertypes 
volgde in de jaren vijftig en zestig met als bekendste 
vertegenwoordigers de in 1957 geïntroduceerde 
Helvetica [ill. 16e] en Univers [ill. 16f].44 Ze wer-
den door veel drukkerijen aangekocht wat, los van 
de aan deze lettertypes inherente kwaliteiten, de 
toepassing van deze lettertypes in huisstijlen bevor-
derde. Alhoewel het vooral de Helvetica is die be-
kend is komen te staan als hét lettertype van de jaren 
zestig en zeventig, was het de Univers die toenter-
tijd als geen ander het ideaal van het lettertype van 
de toekomst belichaamde. Haar ontwerper Adrian 
Frutiger had haar dusdanig optisch en druktechnisch 
‘gecorrigeerd’ dat ze het logische eindresultaat leek 
te zijn van het streven naar de ideale functionele 
letter. Ze bestond uit een uitgebreide ‘familie’ van 
lettervarianten die door middel van een matrix, 
waarin de varianten naar breedte en dikte waren 
geordend, inzichtelijk werd gemaakt. Aan elke  
mogelijke toepassing leek te zijn gedacht. Iedere 
lettervariant had een eigen cijfercode waardoor  
het toch al technische karakter van de Univers  
werd versterkt.  

Kleur 
De huisstijlkleur die TD voor PAM introduceerde 
was wit. Niet alleen het drukwerk, de benzinesta-
tions en de tankwagens gingen er daardoor frisser 
uitzien, ook de medewerkers zelf leken een trans-
formatie te ondergaan. Volgens Hartmut Kowalke, 
toentertijd assistent van Wissing, werden bestuur-
ders van de wit gespoten PAM-tankauto’s trotser  

                                                
43 Robin Kinross, Modern Typography : An Essay in Criti-
cal History, London 1993, pp. 92-95. 
44 Idem, pp. 129-131; Hollis, op. cit. (n. 41), pp. 199-201. 
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[ill. 12a] Klein drukwerk PAM, ca. 1966
Briefpapier, formulieren en vistekaartjes ed 
NAGO BW011 & BW012
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[ill. 12b] Klein drukwerk PAM, ca. 1966
Formulieren, enveloppen, wikkels ed
NAGO BW011 & BW012

81



[ill. 13] Oude Nederlandse papierformaten, 1960
Het betreft aan DSM verzonden bedankbrieven 
Opvallend is de ondertekening aan de rechterkant!
Het stramien op de achtergrond geeft een A4-formaat aan
RHCL 17.26-42/1.1

[ill. 14a-b] Afbeeldingen uit Die Neue Typographie, 1928
DIN-normaalblad en door Tschichold genormaliseerd 
en ‘goed’ vormgegeven briefpapier.
Jan Tschichold, The New Typography : A Handbook for Modern Designers 

[o.e. Die Neue Typographie : Ein Handbuch für Zeitgemäss Schaffende, Berlin 1928], Berkeley / Los Angeles 1998.
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[ill. 14c] Genormaliseerd PAM-briefpapier, ca. 1965
NAGO BW011 & BW012

[ill. 15] Genormaliseerd stramien PAM
Total Design, SHV Vormgevings Handboek, 1975; Ba. TI

[ill. 14d] Besparingen bij een herzien formulier, 1962
Voorbeeld uit handleiding voor het ontwerpen van formulieren
J. Mulder, Formulieren-beheer : Doelmatig ontwerpen en toepassen van formulieren,  Alphen aan den Rijn 1962, p. 35
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Wilhelm Klingspor
Lettergieterij: Klingspor
ontwerper: Rudolf Koch 1926

Akzidenz Groteksk
Lettergieterij: Berthold, 1896
ontwerper: onbekend

Futura
Lettergieterij: Bauer, 1928
ontwerper: Paul Renner 

Neue Haas Grotesk 1957 / Helvetica 1960
Lettergieterij: Haas’sche SchriftGiesserij
ontwerper: Max Miedinger / Edouard Hoffmann

Univers
Lettergieterij: Deberny & Peignot 1957
ontwerper: Adrian Frutiger

Universal 
Nooit uitgebracht
ontwerper: Herbert Bayer ca. 1925

[ill. 16a]

[ill. 16b]

[ill. 16c]

[ill. 16d]

[ill. 16e]

[ill. 16f]

[ill. 16a-f] Alhoewel de schreefloze lettertypes op het eerste gezicht op elkaar lijken 
bestaan er verschillen tussen, vergelijk bijvoorbeeld  de ‘s’ en de ‘a’ 
NB Lettertypes betreffen gedigitaliseerde versies
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op hun voertuigen en wasten zij deze zonder aan-
sporing vaker.45 Een soortgelijk verhaal vertelde 
Carp naar aanleiding van zijn bezoek aan de Oosten-
rijkse keten van PAM tankstations. De lokale direc-
tie maakte bezwaar tegen de wit te schilderen deu-
ren; ‘aber das geht bei uns nicht, die Leute sind 
schmutzig’. Daarop werden Carp en Wissing mee-
getroond naar het ‘meest vieze mannetje dat je je 
kan voorstellen.’ Wissing wilde echter van geen 
wijken weten en toen ze na invoering van de huis-
stijl terugkwamen, stond er ‘een vent in een keurige 
overall met gewassen handen’. Met andere woor-
den; de invoering van de huisstijl bij PAM zou een 
disciplinerend effect hebben gehad op de mede-
werkers.46 

Ook andere bedrijven die door hun aard  
associaties met vuil opriepen, lieten zich een lichte 
huisstijlkleur aanmeten. Moederbedrijf SHV bij-
voorbeeld, en haar grote concurrent op het gebied 
van de steenkolenverkoop, de Staatsmijnen. Het 
nieuwe jasje van deze bedrijven diende in feite als 
een tegenwicht voor de negatieve associatie met 
‘smerigheid’ die aan het inmiddels als ouderwets 
ervaren steenkooltijdperk kleefden. Dit wordt mis-
schien nog wel het best gesymboliseerd door de 
witte steenkolenverpakking die Wissing in 1966 – 
naar Engels voorbeeld – voor de SHV ontwierp.47 
Dit werd aangekondigd in reclamecampagnes met 
foto’s waarin deze steenkoolzakken in kasten met 
wit linnengoed stonden [ill. 17]. 

De associaties die kleuren opriepen,  
moesten aansluiten bij het door de opdrachtgever 
gewenste imago. Ontwerpers waren zich hier goed 
van bewust. Net zoals tegenwoordig maakten ze 
gebruik van huis-, tuin- en keukenpsychologie om 
de opdrachtgever te overtuigen van de juistheid van 
hun keus. Bij de in 1966 geïntroduceerde huisstijl 
van Albert Heijn stelde ontwerpbureau AID bijvoor-
beeld dat de keuze voor lichtblauw als huisstijlkleur 
bijdroeg aan het kwaliteitsimago van het bedrijf en 
frisheid en hygiëne suggereerde, hiermee inspelend 
op de algemeen bekende notie van blauw als koele 
en betrouwbare kleur.48 

Daarnaast moest de gekozen huisstijlkleur 
ook typerend zijn voor het bedrijf en niet in gebruik 
zijn bij andere vergelijkbare bedrijven. Een belang-
rijk criterium hierbij was ook of de kleur opviel in 

                                                
45 Interview Kowalke, 19 januari 2005. 
46 Interview Carp, 22 december 2004. 
47 ‘De Multiwall sack division van Bowater heeft onlangs 
een verpakking voor steenkool op de Britse markt gebracht 
onder de naam “Handicoal”. […] Als kleur voor het 
verpakkingsmateriaal heeft men wit gekozen om uitdruk-
king te geven aan de “schone” transportmogelijkheid. In 
rood zijn de regels “The clean home pack” op de barstvrije 
zak aangebracht.’ Uit: ‘Zwarte kool, witte zak’, Ariadne 
(5), maart 1962, p. 237; Nieuwjaarstoespraak van directeur 
B. Pruijt van de SHV uit 1966: ‘[…] most domestic coal  
is currently delivered to your home in cloth sacks that are 
sometimes wet and almost always dirty. […] This will  
not be acceptable in the long term to a society in which 
product like sugar and coffee, and even dried compost for 
the garden, are supplied in bright, clean packaging.’ Uit: 
SHV, op. cit. (n. 2). 
48 AID, ‘Albert Heijn NV : Report on the proposed visual 
identity’, mei 1965; Stichting Albert Heijn Erfgoed 
(SAHE) D.341 ‘Huisstijl’. 

de openbare ruimte. Kleuren konden hier gebruikt 
worden om de aandacht vestigen op transport- 
middelen als vliegtuigen, treinen en auto’s. Deze  
werden meestal van dak tot wieldop in de nieuwe 
huisstijlkleur gespoten waarbij er een voorkeur  
bestond voor kleuren als lichtblauw, oranje, geel  
en rood. Hiermee werden de transportmiddelen  
tot een opvallende achtergrond voor het embleem 
dat hierop meestal in wit of zwart werd aangebracht 
[ill. 18]. Een dergelijke toepassing was vaak tegen-
overgesteld aan die in drukwerk waar juist de  
achtergrond wit was en het embleem in de huis-
stijlkleur verscheen.  

Net als het lettertype, het embleem, de papier-
formaten en het stramien moest ook de huisstijlkleur 
worden genormaliseerd. Alleen als de kleur er in 
alle huisstijltoepassingen hetzelfde uitzag was ze 
immers herkenbaar als behorend bij een bepaald 
bedrijf en was ze in staat de juiste associaties op te 
roepen. Net als bij KLM werden er daarom in huis-
stijlhandboeken stalen opgenomen met de juiste 
kleuren drukinkt en verf. Deze stalen dienden voor 
drukkers en verfspuiters als voorbeeld zodat ze met 
behulp van hun eigen inkten en verven de huisstijl-
kleur zo goed mogelijk konden benaderen. Enkele 
KLM-brochures uit de jaren zestig – die een groot 
kleurverschil laten zien – maken duidelijk dat dit 
niet altijd even succesvol verliep [ill. 19]. Ontwer-
pers en opdrachtgevers waren dan ook sterk afhan-
kelijk van de kunde van de drukker en van diegene 
die het drukwerk controleerde. Van een daadwer-
kelijke uniforme toepassing op het gebied van 
druktinkten kon echter alleen sprake zijn als de  
gehele keten van kleurproductie (inktproducenten), 
kleurkeuze (ontwerpers), en kleurtoepassing  
(drukkers) genormaliseerd was. Lange tijd was  
dit niet het geval.  

Tegenwoordig is de bekendste drukinktnorm 
in Nederland het Amerikaanse ‘Pantone Matching 
System’ (PMS).49 Hierbij kunnen ontwerpers kiezen 
uit honderden kleurenstalen die zijn samengebracht 
in een kleurenwaaier. Mits de drukker een licentie 
heeft van Pantone, wat inhoudt dat hij gebruikmaakt 
van een reeks door Pantone vastgestelde drukinkten 
die in de juiste samenstelling met elkaar vermengd 
worden, kunnen hiermee exact de uit de Pantone 
kleurenwaaier gekozen kleuren worden gereprodu-
ceerd. Alhoewel het PMS al in de jaren zestig bij 
Nederlandse inktfabrikanten was geïntroduceerd, 
werd het pas in de loop van de jaren zeventig op 
grote schaal door de drukkerswereld geaccepteerd.50 

                                                
49 Het ‘Pantone Matching System’ (PMS) is een product 
van het Amerikaanse bedrijf Pantone. Deze norm is dus 
niet vastgesteld door een (inter)nationale normcommissie 
maar afkomstig van een privaat bedrijf. Pantone hield zich 
aanvankelijk bezig met het vervaardigen van kleurstalen 
voor de mode- en cosmetica-industrie. In 1962 werd 
Herbert Lawrence directeur van het bedrijf en bedacht hij 
het PMS dat in 1963 op de markt werd gebracht. Sinds 
2007 maakt Pantone onderdeel uit van het eveneens 
Amerikaanse bedrijf X-Rite, een bekende aanbieder  
van ‘color solutions’. Zie ook: R. Hutter, ‘Einsatz von 
Farbbestimmungsinstrumenten : Grün ist nicht grün, Blau 
ist nicht blau und Gelb schon gar nicht gelb’, Publisher, 
juni 2005, pp. 28-29. 
50 De beschikbaarheid van het PMS was aanvankelijk 
beperkt tot een klein aantal inktfabrikanten. Zie: 
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[ill. 18b]

[ill. 19] Kleurverschillen in KLM-dienstregelingen, 1964
UBDA-HA; Henrion Boxing System; jk

[ill. 17] Advertentie SHV-steenkolen, 1966
SHV, SHV, Nuth, 1996

[ill. 18a-d] Bedrijfsauto’s van dak 
tot wieldop in kleur, ca. 1966-1972
Bedrijfsauto’s van Albert Heijn, Van Gelder, 
Bahlsen en Vendet (V&D)
3M-Company, Wat is het Fleet-Marking-System en hoe werkt het?, ca. 1969; 

HGA 1413 en; Omnimark, Fleetmarking, ca. 1978; Ba.Omnimark

[ill. 18a]

[ill. 18c]

[ill. 18d]
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[ill. 21a] Tat-Hwie Kwee (rechts) van Omnimark, 1970
Ba. Omnimark

[ill. 21b] De Gruyter-busjes beletterd, 1972
‘Onze huisstijl in de pers’, Check in (2), 3 februari 1972, p. 7 

[ill. 20] Kleurproeven van Sikkens voor SHV, 1975
Bijlage bij; Total Design, ‘SHV Vormgevings Handboek’, 1975; Ba. TI
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Vanaf dat moment begonnen ontwerpers huis-
stijlkleuren exclusief als Pantonekleuren vast  
te leggen.51  

Normalisatie van de huisstijlkleur was niet  
alleen belangrijk voor drukinkt maar ook voor de 
verf die gebruikt werd om vervoersmiddelen te be-
schilderen. Al vanaf de jaren twintig bestond er 
hiervoor een norm van het Duitse Reichs-Ausschüss 
für Lieferbedingungen (RAL).52 Deze RAL-norm 
werd ook in Nederland gebruikt en had oorspronke-
lijk betrekking op een makkelijk te controleren en te 
vervaardigen selectie van 40 verfkleuren, een aantal 
dat zich in de loop van de tijd gestaag uitbreidde. 
Desondanks bleef het aanbod van RAL-kleuren 
beperkt. Daarom kozen ontwerpers er ook wel voor 
om in samenwerking met een verffabrikant een 
eigen verf samen te stellen die de gekozen huisstijl-
kleur wel goed benaderde [ill. 20].53 In Nederland 
was dat meestal Sikkens, tegenwoordig onderdeel 
van chemiebedrijf AkzoNobel dat in de loop van de 
tijd de meeste verffabrikanten in Nederland overnam.  

Kunststoffolies van Omniscreen 
De in het kader van een huisstijl op de vervoers-
middelen aan te brengen emblemen werden meestal 
geschilderd. Dit ging echter traag en het eindresul-
taat was niet altijd even nauwkeurig. Bij de huisstijl 
voor KLM was dit nog niet zo’n probleem aan-
gezien deze op vervangingsbasis werd ingevoerd. 
De directie van SHV streefde echter naar een snelle 
implementatie van de huisstijl van PAM zodat het 
effect van de introductie het grootst was. Dit stelde 
TD voor een groot technisch en logistiek probleem. 
Hoe moesten nu alle 160 tankwagens van PAM 
binnen korte tijd van een nieuw embleem worden 
voorzien?54 

De oplossing diende zich aan in de vorm van 
het bedrijf Omniscreen, oorspronkelijk een zeef-
drukkerij. Eigenaar Tat-Hwie Kwee had een grote 
interesse in nieuwe technische ontwikkelingen en 
had bekendheid verworven als iemand die bijzonde-
re opdrachten aankon. Dankzij zijn vriendschap met 
Kho Liang Ie was hij bekend bij TD. Het bureau 
vroeg hem om op korte termijn een plan te maken 
voor de implementatie van de huisstijl van PAM. 

                                                              
‘Drukinktfabrieken geven harde klappen’, Ariadne (25), 
juni 1966, p. 601. 
51 De toepassing van het PMS is tegenwoordig zo  
‘normaal’ dat vaak wordt vergeten dat deze normalisatie 
een drastische inperking van de kleurkeuzemogelijkheden 
voor de ontwerper tot gevolg had. 
52 De RAL-norm is de meest bekende norm die door het 
Duitse Reichs-Ausschüss für Lieferbedingungen (RAL) 
werd geïntroduceerd. Het RAL werd in 1925 opgericht 
door de toenmalige regering van de Weimarrepubliek in 
samenwerking met het bedrijfsleven. Het had tot doel de 
samenleving efficiënter te maken door de introductie van 
kwaliteitstechnische normen. De RAL-norm op het gebied 
van verf werd in 1927 geïntroduceerd. Zie: 
http://de.wikipedia.org/wiki/RAL_Deutsches_Institut_f%C
3%BCr_G%C3%BCtesicherung_und_Kennzeichnung,  
1 november 2008. 
53 Ben Bos, Indruk in druk, Eindhoven 1977 [Lecturis  
nr. 6], p. 25-26; Ben Bos, Huisstijl : een expressie van 
kwaliteitszin [Grafische Communicatie Van Loghum 
Slaterus], Deventer 1986, pp. 17-22. 
54 ‘Alle Pam-tankwagens gingen in de spuitcabine’,  
Logboek [extra nummer], 1 november 1965, pp. 6-7. 

Kwee stelde hierop voor om gebruik te maken van 
de nieuwe zelfklevende kunststoffolies van bedrij-
ven als 3M en Fisson waarmee hij tijdens een reis 
naar Amerika had kennisgemaakt. Hieruit konden 
op eenvoudige wijze emblemen en logo’s worden 
gesneden.55  

In het weekend voorafgaande aan de intro-
ductie van de huisstijl werden hiermee het logo  
en de druppel van PAM in één keer door een leger 
van oproepkrachten van Omniscreen op het gehele – 
op twee locaties opgestelde – wagenpark van PAM 
aangebracht.56 Eerder al had PAM met behulp van 
schilders en spuitcabines alle tankwagens van de 
nieuwe witte huisstijlkleur laten voorzien.57 Omni-
screen ontwikkelde zich door deze opdracht, kort 
daarop gevolgd door een opdracht voor Albert  
Heijn, tot een specialist op het gebied van huisstij-
limplementatie [ill. 21].58 Nog steeds is het gebruik 
van plakfolies een essentieel onderdeel van de  
implementatie van huisstijlen. 

De huisstijl van SHV 

PAM aan de basis van SHV-huisstijl 
Naast PAM wilde ook moedermaatschappij SHV 
zich beter profileren. Onder ‘buitenstaanders’ was  
er volgens de directie verwarring ontstaan over de 
naam van het bedrijf. Zo sprak men in Nederland 
over: ‘de Steenkolen’, ‘de SHV’, en in het buiten-
land over de ‘Coal Trading Association’ of de 
‘C.T.A.’ Om aan deze verwarring een einde te  
maken introduceerde de SHV in 1963 – nog vóór-
dat TD werd ingehuurd – een logo voor de SHV. 
[ill. 22a-b]. Dit logo, waarvan de ontwerper helaas 
onbekend is, werd vooral gebruikt op klassieke 
representatieve uitingen; ‘de portiers dragen het al 
in zilverborduursel op hun jas, op de meeste tank-
auto’s is het reeds boven de PAM-ster op de achter- 

                                                
55 Het bedrijf was opgericht door de eind jaren veertig 
vanuit Indonesië naar Nederland gekomen Tat-Hwie 
Kwee. Nadat hij in Amsterdam een grafische opleiding  
had gevolgd, begon hij samen met een partner een zeef-
drukkerij. Uit: interview Hwie Bing Kwee, 20 februari 
2005. 
56 Interview Carp, 22 december 2004. 
57 Op. cit. (n. 54). 
58 Andere klanten waren de luchtvaartmaatschappijen  
SAS, Sabena, Garuda, KLM en Martinair en de bedrijven 
Fokker, Staatsmijnen, V&D en De Gruyter. Er was veel 
geld mee gemoeid, zo leverde PAM een bijdrage aan de 
omzet van ƒ 200.000. Rond 1970 had Omniscreen naar 
schatting een omzet van 1,5 miljoen gulden en had het 
volgens eigen zeggen ongeveer 25 werknemers in dienst, 
waarschijnlijk betrof het voor een deel oproepkrachten die 
voor deze spoedklussen werden ingehuurd. Omniscreen 
werd in 1970 hernoemd tot Omnimark. Uit: Louis Bovée, 
‘Omnimark geniet van een uitdaging : Nederlandse 
ondernemer moet zich strijdbaarder opstellen’, [knipsel],  
7 april 1981; ‘De weg van de meeste weerstand : H.B. 
Kwee (Omnimark): professionalisering fleetmarketing’, 
Sign & Display (1), januari 1992, pp. 13-16; ‘Ik wilde mijn 
zoons niet dwingen het van me over te nemen’, Quote, 
oktober extra, pp. 14-17; ‘Huisstijl: in een dag totaal nieuw 
gezicht voor modern bedrijf’, Het Binnenhof, vrijdag 21 
januari 1972, p. 23; alle uit bedrijfsarchief Omnimark. 
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[ill. 22d] SHV-personeelsblad, 1963 en 1959

[ill. 22b] Hoofdkantoor SHV in Utrecht, ca. 1960-1965
SHV, SHV, Nuth 1996

[ill. 22a] SHV-briefhoofd met in het 1963 geïntroduceerde logo, 1965
SAA 1019

[ill. 22f] Visitekaartje Carp, ca. 1955-1965
Pa. Carp

[ill. 22c] Nieuwe SHV-logo, 1963
Op tankwagen en revers portier
‘SHV : Steenkolen-Handelsvereeniging NV’, Logboek (5), mei 1963, pp. 1-2

[ill. 22e] SHV-vlag, ca. 1960-1965
Linksboven de steenkoolhamertjes
SHV, SHV, Nuth 1996
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[ill. 24] Institutionele campagne ‘SHV energiegroep’, 1966
SHV, SHV, Nuth 1996

[ill. 23e] SHV-bedrijfsbrochure, 1966
Pa. Carp

[ill. 23c] SHV-personeelsblad, 1966
NAGO BW011 & BW012

[ill. 23d] Visitekaartje Carp, 1966
Pa. Carp

[ill. 23b] SHV-jaarverslag, 1969
SAA 1019

[ill. 23f] SHV-jaarverslag, 1970
SAA 1019

[ill. 23a] SHV-briefpapier, ca. 1966
SAA 1019
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zijde aangebracht en binnenkort zullen de petten van 
onze harmonieleden er mee worden getooid 
[ill. 22a-c]’.59 

TD vond dit logo – dat in haar vormgeving 
nog associaties opriep met de jaren vijftig – maar 
niets en zij stelde dan ook voor om een huisstijl 
voor de SHV als geheel te ontwikkelen. Op voor-
stel van Wissing koos de SHV voor een modulair 
beeldmerkenconcept: één beeldmerk voor moeder-
maatschappij SHV en daaraan verwante merken 
voor dochterondernemingen zoals bijvoorbeeld  
haar scheepvaartvloot die steenkool distribueerde  
en PAM.60 Onduidelijk hierbij is overigens of het 
beeldmerk van PAM nu een verdere uitwerking was 
van het merkenconcept voor de SHV of omgekeerd.  

De merkenfamilie ging uit van een vierkante 
basisvorm, afgeleid van de vierkante vlag die de 
schoorstenen van de schepen van de SHV sierde.  
De vlag was door een diagonaal in een rood en in 
een wit gedeelte verdeeld [ill. 22d-e]. Wissing  
verwijderde de tot dan toe in het witte gedeelte  
geplaatste hamers – symbolen van de steenkool-
winning – en hield een rode driehoek over.61  
Samen met de in Helvetica gezette letters SHV  
– het logo – vormde dit het nieuwe embleem van  
SHV [ill. 23]. Het werd in 1966 voor het eerst onder 
de aandacht van het publiek gebracht toen de SHV 
zich in een institutionele campagne presenteerde als 
een ‘energiereus’ die een belangrijke bijdrage lever-
de aan het welzijn van de burger en de maatschappij 
[ill. 24]. Met de campagne hoopte ze onder andere 
nieuwe hoogopgeleide werknemers aan te trekken.62  

Deze waren nodig omdat SHV in deze tijd 
begon aan een sterke expansie. Zo verbouwde de 
SHV vanaf 1965 een deel van haar steenkolenhan-
dels tot ‘warmtecentra’ die alles wat met warmte te 
maken had, zoals brandstof, verwarmingsinstallaties 
en de daarbij behorende diensten aan consumenten 
leverden. Tegelijkertijd nam ze enkele bedrijven 
over die, verenigd onder de naam GTI, plaatsing en 
onderhoud verzorgden van verwarmingsinstallaties, 
keukens en zonneschermen voor het bedrijfsleven. 
Een geheel andere markt die ze betrad was die van 
de verkoop van consumentengoederen. Zo richtte  
de SHV in 1968 de ‘cash & carry’ groothandel 
MAKRO op en nam ze in 1970 kruideniersketen  
De Gruyter over. De SHV was niet langer een 
steenkolengroothandel die er nog bij grossierde  
in olie en benzine maar werd een holdingmaat-
schappij waaronder een grote reeks dochteronder-
nemingen viel met uiteenlopende activiteiten.63 

De uitwerking van de huisstijlen van deze 
dochterbedrijven van de SHV was voor een groot 
deel in handen van de assistent van Wissing, de 
Duitse Hartmut Kowalke (1941-). Deze had een 
opleiding tot ontwerper gevolgd aan de bekende 
Hochschule für Gestaltung (HfG) in Ulm waar hij 
onder meer les kreeg van modernistische ontwer-
pers als Hans Neuburg en Müller-Brockmann.  
Kort na het voltooien van zijn opleiding werd hij  

                                                
59 ‘Steenkolen-Handelsvereeniging N.V.’, Logboek (5), 
mei 1963, pp. 1-2. 
60 Interview Carp, 22 december 2004. 
61 Huygen, opus cit (n. 11), p. 148. 
62 Interview Carp, 22 december 2004. 
63 SHV, op. cit. (n. 2). 

in 1966 door Wissing bij TD in dienst genomen. 
Meer nog dan Wissing was hij een specialist op  
het gebied van stramienen; hij had een halfjaar in  
de drukkerij gewerkt en had dus enige ervaring  
met het zetten en opmaken van tekst. De opleiding 
aan de HfG had hem duidelijke ideeën gegeven  
over een systematische manier van ontwerpen  
wat hem tot een interessante sparringpartner  
maakte voor Wissing.64 

Kowalke perfectioneerde het stramien van  
de huisstijl van SHV. Aan de basis hiervan ston- 
den het A4-formaat en een 11 punts regelafstand, 
waarop een 8 punts Helvetica werd gebruikt.  
Het embleem kreeg op dit stramien een vaste  
plaats toebedeeld. Daarnaast waren er vier ko-
lommen die zowel gebruikt konden worden voor 
illustraties alsook voor tekst. Dit stramien lag ten 
grondslag aan al het drukwerk van de dochter-
bedrijven van de SHV wat een herkenbaar beeld 
opleverde.65 Hierbij bewees zich het gebruiksgemak 
van het modulaire embleemconcept van Wissing. 
Het enige onderdeel dat voor een nieuwe huisstijl 
van een dochterbedrijf ontworpen hoefde te worden 
was het embleem. 66 Aangezien dit meestal was 
gebaseerd op een vierkantsvorm hoefde er alleen 
maar een wisseltruc plaats te vinden; een elegante 
en efficiënte oplossing [ill. 25]. Het meeste werk  
dat TD voor het ontwerp van een huisstijl voor een 
dochterbedrijf van SHV verrichtte, bestond dan ook 
uit het inventariseren, opschonen en in de huisstijl 
omzetten van het overblijvende drukwerk. De ont-
wikkeling van de huisstijl voor de SHV en haar 
dochterbedrijven nam meer dan 10 jaar in beslag  
en vond een bekroning in de huisstijlmanual die  
het bureau in 1975 voor het bedrijf ontwierp. 

TD kreeg veel vrijheid bij de uitwerking van 
de huisstijlen voor de SHV. Volgens Paul Schwarz, 
de accountmanager van TD, waren het gezellige 
gesprekken bij de SHV; Carp deed ‘eigenlijk alles 
wat we voorstelden’.67 Carp op zijn beurt vertelde 

                                                
64 Interview Kowalke, 19 januari 2005; Kowalke wordt in 
de geschiedschrijving over TD meestal over het hoofd 
gezien. Dit komt omdat hij geen in het oog springende 
ontwerpen heeft afgeleverd. Gedurende korte tijd (ca. 
1968-1972) was Kowalke naast Crouwel, Bos en Wissing 
een van de vier en later vijf of zes seniorontwerpers van 
het bureau. Samen met Wissing leverde hij een belangrijke 
bijdrage aan de systematische manier van werken waar TD 
om bekend stond. 
65 Interview Kowalke, 19 januari 2005; interview Stienstra, 
23 maart 2007. 
66 Volgens Kowalke ontwierp hij samen met Wissing  
in een jolige bui ‘allemaal emblematieken van bedrijven 
die nog niet bestonden en die we later weer uit de kast 
trokken. We dachten, met driehoekjes en vierkantjes kom 
je een heel eind’. Uit: interview Kowalke, 19 januari 2005; 
De ontwerpkosten van een nieuw embleem voor een 
dochteronderneming van SHV bedroegen ƒ 5000. Voor 
nationale gebruiksrechten kwam hier nog eens ƒ 15.000 
bij, voor internationale gebruiksrechten was dit ƒ 25.000. 
‘Ondermerken’ – varianten op bijvoorbeeld de driehoek 
van SHV en de druppel van PAM – waren een stuk 
goedkoper; ƒ 1500. Ook hier werden gebruiksrechten 
berekend. De gebruiksrechten waren overigens een stuk 
lager als het emblemen betrof voor bedrijven die niet aan 
het publiek leverden maar aan andere bedrijven. Uit: 
‘Ontwerphonoraria en gebruiksrechten van trademarks 
voor de SHV’, 6 oktober 1967; SAA 1019. 
67 Interview Paul Schwarz, 19 december 2005. 
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[ill. 25] Bladen uit SHV-huisstijlhandboek, 1975
Links: voorbeelden van emblemen van dochterondernemingen
Rechts: het SHV stramien met voorbeelden voor briefpapier, en visitekaartjes, embleem is inwisselbaar
Total Design, SHV Vormgevings Handboek, 1975; Ba. TI 
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dat hij voor zijn kennis over huisstijlen leunde op 
TD. De ordening die het bureau nastreefde en de 
gedachte die er achter schuilging – heldere commu-
nicatie – sprak hem sterk aan; ‘TD vroeg ons, hoe 
ziet jullie drukwerk eruit? Het was een rotzooi, er 
zat geen enkele eenheid in! Als je die benzinebon 
van jullie leest staat er; “wij nemen de geleverde 
waar niet terug”. Wat voor zin heeft het om dat te 
vermelden op een bon? Als je zegt; “ik wil eenvoud 
in mijn presentatie”, dan moet je ook geen onzin 
gaan zetten op bonnetjes. […] We hielden keihard 
vast aan het vierkant, de 8 punts letter op de 11 
punts regelafstand, de Helvetica, en er is niets an-
ders dan het A4. Op die consequentheid gingen we 
geen uitzonderingen maken want dan was je weg!’68 
Toch had TD volgens Carp weleens de neiging door 
te schieten in haar rationaliseringsdrang. Een door 
het ontwerpbureau ontworpen kaartspel, helaas niet 
bewaard gebleven, sneuvelde vanwege een te ver 
doorgevoerde abstractie. 

SHV bepalend voor TD’s huisstijlopvattingen  
De enorme huisstijloperatie voor de SHV moet TD 
gesterkt hebben in zijn overtuiging dat zijn syste-
matische aanpak en de bijbehorende vormoplossin-
gen voor het gehele bedrijfsleven geschikt waren. 
De SHV leverde immers producten én diensten aan 
bedrijven én consumenten en leek daarmee – ook 
gezien het feit dat het zich bediende van de modern-
ste managementmethoden – een representatief  
model van een modern bedrijf te zijn. De ontwikke-
ling van de huisstijl voor SHV en de welwillende 
receptie ervan door het bedrijf was bepalend voor  
de opvattingen van TD over huisstijl.  

De huisstijlopdracht voor SHV was lange  
tijd de enige grote huisstijlopdracht die TD kreeg. 
Pas rond 1968, maar liefst vijf jaar na de oprichting 
van TD, dienden zich nieuwe grote opdrachten aan. 
Rond dezelfde tijd formuleerde TD zijn denkbeel-
den over huisstijlen in enkele korte notities met 
titels als ‘Grondprincipes van een huisstijl’,  
‘Over corporate image’ en ‘House style’.69 Ze  
borduurden duidelijk voort op de ervaringen bij  
de SHV. Vermoedelijk zijn ze afkomstig van  
Wissing en waren ze bedoeld om de gedachten  
over dit onderwerp aan te scherpen bij de partners. 
Fragmenten ervan duiken ook op in brieven aan 
opdrachtgevers.70 Vreemd genoeg zijn dit bijna  
de enige documenten waarin TD zijn opvattingen 
over huisstijl uit de doeken doet. 

  Een voor TD typerende introductie was  
deze: ‘Gedurende de laatste 15 jaar is […] steeds 
duidelijk gebleken dat de visuele verschijningsvorm 
waarmee een onderneming zich presenteert, van 
groot belang is. Wanneer deze in al zijn onderdelen 
konsekwent wordt doorgevoerd, eigentijds is, en zo 

                                                
68 Interview Carp, 22 december 2004. 
69 Total Design, ‘Grondprincipes van een huisstijl’,  
ca. 1965-1970; Total Design, ‘Over corporate image’, 
november 1967; Total Design, ‘House style’, ca. 1968, 
Total Design,[zonder titel], 5 december 1968; alle uit SAA 
1019. 
70 Total Design, ‘Verschijningsbeeld van Thyssen Borne-
misza Groep’, 24 november 1971 en Total Design, ‘Pre-
sentatie van een bedrijfsstijlvoorstel voor nv Bouwbedrijf 
Hazenberg’, 21 oktober 1970; beide uit SAA 1019. 

min mogelijk onderhevig is aan modeverschijnse-
len, dan heeft dit een niet te onderschatten positieve 
waarde.’71 In een andere notitie schreef TD over  
de ‘verschillende elementen die deze visuele pre-
sentatie verzorgen. De door coördinatie verkregen 
combinatie van die elementen duidt men aan als  
“de huisstijl” van een onderneming.’72  

 De notitie vervolgde met een opsomming 
van deze elementen: ‘– de roepnaam en handels-
naam; het embleem dat zij als handelsmerk voert; 
het uniforme gebruik van lettertypen voor al haar 
mededelingen, vanaf de mededeling van haar naam 
op de gevel tot de mededelingen in druk, zoals bro-
chures, folders, personeelsblad, etc.; – het genorma-
liseerde stramien voor de lay-out van drukwerken, 
waardoor al haar publiciteitsuitingen een snelle 
herkenbaarheid bezitten; – het gebruik van één of 
meerdere huiskleuren.’73 Tot slot ging het stuk in  
op het externe en interne belang van een huisstijl.  

Extern gezien zorgde een huisstijl voor de 
‘vestiging en voortdurende versterking van een goed 
beeld van de onderneming, met als resultaten een 
grotere bekendheid van de produkten, een snellere 
acceptatie van nieuwe produkten, een horizontale 
ondersteuning van het ene produkt door het andere, 
een gunstige invloed op de werving van het perso-
neel, en een versterking in het algemeen van de 
“goodwill” van een onderneming bij alle publieks-
groepen die voor haar van belang zijn.’74  

Het interne belang van een huisstijl was  
vooral gelegen in de efficiency die het gevolg was 
van de invoering van een huisstijl. Deze leidde tot: 
‘standaardisatie en onderlinge verwisselbaarheid 
van de verschillende componenten der visuele 
vormgeving, verbetering van de organisatie en  
produktie van onderwerpen van visuele vormgeving, 
meer economisch gebruik van produktie- en onder-
houdsmiddelen van visuele vormgeving.’75  

De in deze notities geponeerde stellingen over 
huisstijl zouden in het daarop volgende decennium 
niet wezenlijk veranderen. Het meest kenmerkende 
aspect van de werkwijze van TD was misschien nog 
de grote aandacht voor normalisering en typografie. 
Hierdoor was het bureau in staat op systematische 
wijze alle grafische uitingen van een opdrachtgever 
eenzelfde karakter te verlenen: zijn werkwijze was 
dan ook bij uitstek geschikt voor huisstijlopdrach-
ten. Deze systematische uitwerking roept de vraag 
op of het ontwerpproces zelf ook zo gestructureerd 
verliep. Het vreemde is nu dat juist dàt onduidelijk 
is, er zijn nauwelijks plannen van aanpak of plan-
ningen van TD bekend. Hierdoor is het moeilijk  
om grip te krijgen op het ontwerpproces. 

Total Design werd hogelijk bewonderd door 
ontwerpers die in het werk van het bureau een eigen 
Nederlandse variant van het Zwitserse modernisme 
zagen. In de jaren zestig groeide het uit tot hét maat-
gevende ontwerpbureau in Nederland. Een nadeel 
van de werkwijze van TD was echter dat hun huis-

                                                
71 Total Design, [zonder titel], 5 december 1968; SAA 
1019. 
72 Total Design, ‘Grondprincipes van een huisstijl’,  
ca. 1965-1970; SAA 1019. 
73 Ibidem. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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stijlen – afgezien van het embleem en de kleur – 
soms wel erg veel op elkaar leken. Zoals een  
ontwerpster van AID in een interview zei, ‘TD,  
isn’t that the agency that always designs the same 
letterhead?’76 Bij een nadere bestudering van het 
werk van TD blijkt echter dat een persoonlijke  
signatuur van ontwerpers wel degelijk te bespeu- 
ren is. Dit geldt in het bijzonder voor het werk  
van Ben Bos. 

Een huisstijl en een bewegwijzering 
van TD  

Ben Bos 
De voorlopige inventaris van het archief van TD  
laat zien dat de grootste huisstijlopdrachten rond 
1970 werden uitgevoerd voor slechts enkele be-
drijven zoals havenbedrijf Furness (1968), uitzend-
bureau Randstad (uitwerking vanaf 1967), super-
marktketen De Gruyter (vanaf 1971) en de PTT 
(vanaf 1971). Opvallend is dat drie van deze grote 
opdrachten – Randstad, Furness en De Gruyter – 
niet het werk waren van de bekende partners van 
TD zoals Wissing en Crouwel maar van ontwerper 
Ben Bos (1930-) die pas later in de directie werd 
opgenomen. Van alle partners bij TD ontwikkelde 
hij zich het sterkst tot huisstijlontwerper. Als enige 
Nederlands ontwerper nam hij ook de moeite om 
zijn ideeën over huisstijl toegankelijk te maken voor 
een breder publiek. Vanaf het einde van de jaren 
zeventig verschijnen er van zijn hand nog steeds 
leesbare publicaties als Indruk in druk, Huisstijl : 
een expressie van kwaliteitszin en Huisstijl de kern 
van de zaak.77 Kenmerkend voor hem was zijn op 
de praktijk gerichte blik, geschraagd door een flinke 
dosis vakkennis, waarin de daadwerkelijke produc-
tie en het gebruik van een huisstijl centraal stond. 
Crouwel en Wissing zagen de zaken liever in een 
abstracter, maatschappelijk kader.  

Bos begon zijn carrière in 1953 als reclame-
assistent, en werd later bedrijfsjournalist en art-
director bij kantoormeubelenfabrikant Ahrend.  
Tegelijkertijd nam hij lessen bij de Grafische 
School, even later gevolgd door de avondoplei- 
ding aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonder-
wijs (IvKNO). De hier opgedane kennis paste hij  
toe in de vormgeving van het personeelsblad van 
Ahrend waarvoor hij ook de tekst schreef. Ook 
werkte hij aan eigen opdrachten en assisteerde  
hij af en toe de door hem hogelijk bewonderde 
Crouwel, een van zijn docenten op het IvKNO. 
Toen deze hem in 1962 uitnodigde om bij Total 
Design te komen werken accepteerde Bos dit met 
graagte. Aanvankelijk zou hij de leiding krijgen 
over de studio waar de assistenten het werk uitvoer-
den, maar omdat dit idee werd verlaten, ging Bos als  

                                                
76 Interview Karen Munck, 8 oktober 2004. 
77 Ben Bos, Indruk in druk [Lecturis nr. 6], Eindhoven 
1977; Ben Bos, Huisstijl : een expressie van kwaliteitszin 
[Grafische communicatie, Van Loghum Slaterus],  
Deventer 1986; Ben Bos, Huisstijl : de kern van de zaak, 
Amsterdam 2002. 

juniorontwerper deel uitmaken van Wissing’s team. 
In 1966 kreeg hij een eigen ontwerpteam en kwam 
hij als seniorontwerper in de directie.78 

De huisstijl van Randstad 
De eerste grote huisstijlopdracht voerde Bos in 1968 
uit voor het Rotterdamse havenbedrijf Furness. De 
opzet van deze huisstijl had nog veel weg van die 
van Wissing voor de SHV. Zo ontwierp Bos een 
modulaire reeks emblemen voor Furness en zijn 
bedrijfsonderdelen. Aan de basis hiervan stond een 
vlag die hij in verschillende configuraties en kleuren 
toepaste [ill. 26].79 Bos’ favoriete huisstijl – inge-
geven door de goede en lange band die hij met de 
opdrachtgever had – was echter die voor Uitzend-
bureau Randstad die hem, zoals hij in 1973 zei, 
‘zeer aan ’t hart gebakken’ was.80  

Oorspronkelijk heette het in 1960 opgerichte 
bedrijf ‘Uitzendbureau Amstelveen’. Het was de 
creatie van Frits Goldschmeding, op dat moment 
nog economiestudent, die een grote toekomst voor-
zag voor de toen wat schimmige uitzendbranche. 
Een kapitaalinjectie van de gebroeders Schwarz 
maakte het hem mogelijk verder uit te breiden en  
in 1966 werd het bedrijf omgedoopt tot ‘Uitzend-
bureau Randstad’. Kort hierop klopte Goldschme-
ding aan bij TD om Randstad van een logo te voor-
zien. Bos ontwierp hierop een logo bestaande uit 
een gespiegelde onderkast ‘r’ [ill. 27]. Dit resul-
teerde volgens hem in een ‘uitnodigend gebaar’  
dat potentiële uitzendkrachten en klanten moest 
verleiden gebruik te maken van de diensten van 
Randstad.81  

Vanaf 1967 begon Bos, bijgestaan door assis-
tente Daphne Duivelshoff, de gehele verschijnings-
vorm van Randstad onder de loep te nemen.82  
Naast briefpapier werkten ze aan brochures, affi-
ches, bedrijfsbladen en aan etalages en het interieur 
van Randstadfilialen [ill. 28-30]. Hierbij nam hij 
regelmatig de rol van artdirector op zich. Hij be-
dacht thema’s, schreef teksten en gaf bekende foto-
grafen als Aart Klein, Jan Versnel, Hans Pelgrom, 
Ad van Denderen, Peter Marcuse en Dolf Kruger 
opdracht om foto’s te maken.83 De grafische manier 
waarop deze foto’s werden afgedrukt, zorgde samen 
met Bos’ uitgewogen kleurkeuze en beeldredactie 
voor een voor Randstad typerende vormgeving van 
drukwerk. De veelkleurigheid van het drukwerk uit  

                                                
78 Van Ginkel, op. cit. (n. 42), pp. 28-32; Huygen, op. cit. 
(n. 11), pp. 135-136. 
79 Van Ginkel, op. cit. (n. 42), p. 129. 
80 Rolf Mager, ‘Duwaer-prijs toegekend aan Ben Bos (TD) 
voor zijn wat subjectieve benadering van design’, Ariadne, 
12 april 1973, pp. G12-G13, G15 (G15). 
81 Total Design, Handboek Huisstijl : Randstad Uitzend-
bureau, 1994, H1 p. 2 uit: bedrijfsarchief Total Identity; 
Voor de algemene ontwikkeling van de huisstijl van  
Randstad zie: Van Ginkel, op. cit. (n. 42), pp. 61-76. 
82 ‘Nieuwe grote accounts, zoals Furness en Randstad, 
dienden zich in 1968 aan.’ in: Huygen, op. cit. (n. 11), 
p. 140 [Informatie afkomstig uit een rapport van Dick 
Schwarz]. 
83 Mager, op. cit. (n. 80), p. G15; telefoongesprek Bos,  
11 november 2008. 
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[ill. 27] Randstadembleem, 1967

[ill. 28d] Personeelsblad Randstad Data, 1970
NAGO BB00349

[ill. 28c] Randstadaffiche’s, ca. 1971
NAGO BB00507 & BB00515

[ill. 28a] Briefkaart, 1973
NAGO BB00267

[ill. 28b] Randstadfolders, 1972
fotografie: Peter Marcuse
Dirk van Ginkel, Paul Hefting, Design of a lifetime : Ben Bos, Amsterdam 2000, p.62

[ill. 26a] Furness-jaarverslag, 1976
Bovenaan het concernembleem
Daaronder de emblemen van de bedrijfsonderdelen
Dirk van Ginkel, Paul Hefting, Design of a lifetime : Ben Bos, Amsterdam 2000, p.  133

[ill. 26b] Vrachtwagen van Furness Wegtransport, ca. 1970
B. Bos, Huisstijl: een expressie van kwaliteitszin [Reeks Grafische Communicatie Van Loghum 

Slaterus], Deventer 1986, p. 10
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[ill. 28e] Affiche, plastic tas, agenda, lucifersdoosje, 1970
NAGO BB00536; Dirk van Ginkel, Paul Hefting, Design of a lifetime : Ben Bos, 

Amsterdam 2000, p. 69; NAGO BB00537 & BB00330

[ill. 30a] Wanddecoratie hoofdkantoor Randstad 
door Ben Bos i.s.m. architect Theo Tempelman, 1971
Dirk van Ginkel, Paul Hefting, Design of a lifetime : Ben Bos, Amsterdam 2000, p. 66

[ill. 29] Randstadvestiging, ca. 1970
Frederike Huygen, ‘Total Desig’ in: Frederike Huygen, Hugues Boekraad, Wim Crouwel : Mode en Module, 
Rotterdam 1997, p. 150

[ill. 30b] Inrichting en ‘mobile’ kunstobject 
vestiging van Randstad in Amsterdam, 1971
Dirk van Ginkel, Paul Hefting, Design of a lifetime : Ben Bos, Amsterdam 2000, p. 66
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die tijd vestigt er nog eens de aandacht op dat de 
blauwe huisstijlkleur die Randstad tegenwoordig 
gebruikt, pas later haar intrede deed.84  

Volgens collega’s als Duijvelshof en Crouwel 
had Bos de neiging dingen te versieren en te arran-
geren. Zo doken er regelmatig ornamenten in zijn 
werk op die niet strikt functioneel waren en zijn 
ontwerpen een warmer karakter gaven. Bos zelf  
was van mening, zo zei hij in een interview in 2000, 
dat hij, hoewel hij het modernisme helemaal onder-
schreef, beter dan Crouwel in staat was werk te 
maken met een zekere menselijkheid. Als voorbeeld 
gaf hij de door hem toegepaste beeldredactie bij 
publicaties van Randstad, waar hij naar zijn zeggen 
gebruikmaakte van ‘geëngageerde sociale fotogra-
fie’. Deze paste hij ook toe in de brochures voor 
kantoormeubelenfabrikant Ahrend: een klacht uit 
het buitenland dat de brochures van Ahrend te 
‘droog’ en te esthetisch waren, onderving hij bij-
voorbeeld door ‘gebruikte koffiekopjes op de te 
fotograferen bureaus te plaatsen zodat men kon  
zien dat die meubels gemaakt waren om mee te 
leven of aan te werken’.85  

De publicatie voor Randstad waaraan Bos  
refereerde, was het vanaf 1970 verschijnende be-
drijfsblad Randstad Data [ill. 28d]. Hij vond de 
kopij ervan ‘academisch en gortdroog’ en zag het 
‘als een plicht om te zorgen dat het er zo lekker 
uitziet dat men het wel mee wil nemen.’86 Bos  
verloochende zijn achtergrond als bedrijfsjournalist 
niet en gedurende zijn dienstverband bij TD ont-
wikkelde hij zich tot een specialist op het gebied 
van personeels- en bedrijfsbladen.87 Hij gaf er zelfs 
13 jaar lang cursussen over bij het bekende congres-
centrum De Baak in Noordwijk.88  

 Rond dezelfde tijd namen Bos en Duijvels-
hoff ook het interieur en het exterieur van de Rand-
stadvestigingen onder de loep. In samenwerking met 
de architect van Randstad brachten zij lijn in ‘detail-
leringen, kleurstellingen, lichtbakken’ en ‘gevelaf-
werking’. Veel aandacht kregen ook de etalages van 
de toen al 50 vestigingen van Randstad [ill. 29].89 
Hiervoor bedacht hij wisselende ‘Leitmotiven’ die 
visueel werden verbeeld in etalageopbouw en druk-
werk. Bij het thema ‘handen’ hoorden bijvoorbeeld 
folders en affiches met de tekst: ‘Houdt Randstad 
achter de hand’, iets wat bij het thema ‘monden’ 
werd ingewisseld voor de tekst ‘Randstad, appels 

                                                
84 Volgens Bos leidde het ‘tot dan toe ook wel gebruikte 
rood op kruispunten in de stad om verkeerstechnische 
redenen tot afwijzing van vergunningen. [voor vestigingen 
red.]’ Uit: Total Design, op. cit. (n. 81), Inleiding p. 1. 
85 Van Ginkel, op. cit. (n. 42), pp. 28-32. 
86 Mager, op. cit. (n. 80), p. G15. 
87 Personeelsbladen verschijnen meestal tweewekelijks of 
maandelijks en zijn bedoeld voor het personeel. Bedrijfs-
bladen zijn prestigieuzere uitgaven die minder frequent 
verschijnen en in de eerste plaats bedoeld zijn voor de 
bedrijfsleiding en zakenrelaties.  
88 Telefoongesprek E.P. van Veldhuizen, 26 september 
2005; telefoongesprek Bos, 11 november 2008. 
89 Hiervoor werd gebruikgemaakt van een bestaand ten-
toonstellingsysteem, genaamd ‘Abstracta’, dat het moge-
lijk maakte de aankleding van de etalage efficiënt te wisse-
len. ‘Abstracta” was bedacht door de Deense architect en 
ontwerper Poul Cadovius. Zie: ‘New products’, Design 
(200), August 1965, pp. 25-29 (26) en Mager, op. cit.  
(n. 80), p. G13. 

voor de dorst’.90 Daarnaast ontwierp hij – deels in 
samenwerking met architect Theo Tempelman –
 vlot uitziende wanddecoraties voor een aantal kan-
toren [ill. 30].91 Bos richtte de filialen verder in door 
‘het in de tent halen van stukjes kunst’.92 Hiermee 
stond hij aan de basis van de collectie bedrijfs-
grafiek van Randstad.  

De huisstijl was volgens hem verwant aan de 
bedrijfscultuur van Randstad: ‘De stijl, de cultuur 
van het huis Randstad is er een van niet aflatende, 
totale zorg voor hoofdzaken én details. In die zin 
lijkt hij op de huisstijl die zich bekommert om de 
fijnste kleurnuances of de fraktie van de (typogra-
fische) millimeter. Zorgvuldigheid, consistentie, 
alertheid , betrouwbaarheid – dat zijn de basis-
attitudes’, schreef Bos in 1994.93 De huisstijl bevor-
derde volgens Bos ook dat medewerkers zich die 
bedrijfscultuur snel eigen maakten. Dit was wense-
lijk omdat de vestigingen van het bedrijf een grote 
geografisch spreiding kenden en de medewerkers  
in de lagere echelons maar kort werkzaam waren  
bij het bedrijf.  

Vol trots zei Bos in 1973 over de resulta- 
ten van de samenwerking met Goldschmeding:  
‘Het tikkeltje ongeloofwaardigheid en onbetrouw-
baarheid dat sommige mensen die bedrijfstak toe-
dichten, dit kwade imago hebben wij geholpen  
duidelijk weg te werken. Wij hebben die mensen 
een stuk ruggegraat gegeven via dat design waar  
ze zich erg gelukkig bij voelen en waarin ze ook 
meer en meer terugkennen naarmate dat een soort 
leefgewoonte wordt.’94 Nog in 1994 schreef hij  
in vergelijkbare bewoordingen over Randstad: 
‘Nieuwkomers worden […] via de huisstijl van  
meet af aan ingebed in doorwrochte procedures  
die veel zekerheid bieden.’95 Pas in 1998 nam  
hij afscheid van Randstad als opdrachtgever. 

Bewegwijzering Schiphol 
Het gebeurde regelmatig dat TD in het verlengde 
van een huisstijlopdracht ook een bewegwijzering 
ontwierp. Zo vervaardigde Wissing in 1966 een 
bewegwijzering voor het Rotterdamse congrescen-
trum De Doelen [ill. 31]. De meest interessante en 
bekendste bewegwijzeringsopdracht van TD staat 
echter op zichzelf: de bewegwijzering die Wissing 
ontwierp voor luchthaven Schiphol (1967) [ill. 32]. 
Ze wordt beschouwd als een monument in de  
Nederlandse vormgeving en er wordt van uitgegaan 
dat ze een voorbeeld is geweest voor andere inter-
nationale luchthavens. 96 Zoal dit al het geval was 

                                                
90 Mager, op. cit. (n. 80), p. G13; telefoongesprek Bos,  
11 november 2008. 
91 Van Ginkel, op. cit. (n. 42), pp. 66, 69, 73, 83. 
92 Mager, op. cit. (n. 80), p. G13. 
93 Total Design, op. cit. (n. 81), Inleiding p. 2. 
94 Mager, op. cit. (n. 80), p. G15. 
95 Total Design, op. cit. (n. 81), Inleiding p. 2. 
96 ‘Ze werd voor andere luchthavens de norm.’ Uit: 
Huygen, op. cit. (n. 11), p. 133; ‘De typografische oplos-
singen waren zo helder en overzichtelijk, dat de luchthaven 
Schiphol een internationaal model werd.’ Uit: Hefting, op. 
cit. (n. 13), p. 66; Vreemd genoeg zijn deze statements 
nooit door feiten geboekstaafd. Waarschijnlijk is de be-
wegwijzering van Schiphol evenzeer door andere luchtha-
vens beïnvloed als omgekeerd. De bewegwijzering is nau-
welijks terug te vinden in buitenlandse ontwerpersbladen 
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dan is dat niet alleen een verdienste van de beweg-
wijzering zelf maar ook van de omgeving waarin ze 
werd aangebracht. Meer dan bij andere luchthaven-
gebouwen was er sprake van een goede afstemming 
tussen architectuur, interieur en bewegwijzering.  
Dit was alleen maar mogelijk doordat er al in een 
vroeg stadium een interieurarchitect en een grafisch 
ontwerper bij het ontwerp van de luchthaven werden 
betrokken.  

Eind jaren vijftig besloot de Gemeente  
Amsterdam een nieuwe specifiek voor massaver-
voer geschikte luchthaven te bouwen. Het oude 
Schiphol kon de groeiende hoeveelheid passagiers 
en vliegtuigen niet meer verwerken en KLM drong 
aan op een nieuwe representatieve luchthaven. Kho 
Liang Ie, de voormalige zakenpartner van Crouwel 
en toentertijd betrokken bij de plannen voor de op-
richting van TD was al in 1962 aangetrokken als 
interieurarchitect voor het nieuwe luchthavenge-
bouw. Hij schakelde in 1965 Wissing in om de be-
wegwijzering te ontwerpen.97 Doordat er nauwelijks 
materiaal bewaard is gebleven over het ontwerp 
hiervan, is er weinig bekend over de ideeën van 
Wissing. Dit neemt niet weg dat het goed mogelijk 
is een indruk te geven van het functioneren van deze 
bijzondere bewegwijzering.  

Aan de basis hiervan stond het luchthaven-
gebouw zelf. Een dwingende eis bij het ontwerp van 
dit gebouw was dat passagiers en bezoekers zo veel 
mogelijk op eigen gelegenheid hun weg door het 
gebouw konden vinden. Dit werd mede gerealiseerd 
door de reizigers- en bezoekersstromen van elkaar  
te scheiden. Aankomende passagiers bevonden  
zich op de begane grond, vertrekkende op de eerste 
verdieping [ill. 33], en bezoekers op de tweede en 
derde verdieping. De enige keer dat de vertrekkende 
en aankomende passagiers elkaar ontmoetten was  
op de drie ‘pieren’, genaamd A, B, en C die als  
takken, met als zijtakken de ‘gates’, aan de eerste 
verdieping van het gebouw ontsprongen.98  

Na binnenkomst [ill. X34] in de vertrekhal 
[ill. X35] van het luchthavengebouw leidde de 
plaatsing van de incheckbalies [ill. X36] de ver-
trekkende reizigers bijna automatisch naar de  
paspoortcontrole [ill. X37]. Na deze gepasseerd  
te zijn volgde de lounge [ill. X38] waar ze konden 
wachtten [ill. X39] voordat ze zich naar een van  
de drie pieren [ill. X40] begaven die naar hun gate 
leidde [ill. Z41]. Aankomende reizigers volgden 
deels dezelfde weg maar dan in omgekeerde rich-

                                                              
uit de jaren zestig en zeventig. Er is slechts één artikel aan 
gewijd; Corin Hughes-Stanton, ‘Schiphol puts passengers 
first’, Design (240), December 1968, pp. 48-55. De Neder-
landse waardering voor de bewegwijzering van Schiphol 
lijkt pas op gang te zijn gekomen nadat bewegwijzerings-
ontwerper Paul Mijksenaar, vanaf 1990 verantwoordelijk 
voor de bewegwijzering van Schiphol, de aandacht vestig-
de op dit bijzondere ontwerp. 
97 Voor datering zie: Ineke van Ginneke, Kho Liang Ie : 
interieurarchitect, industrieel ontwerper, Rotterdam 1986, 
pp. 99-101 en Benno Wissing, zonder titel, 20 november 
1968 [Eerder verschenen als artikel in het blad Format 
(zonder verdere gegevens)]; SAA 1019. 
98 ‘Ontwerp van het stationsgebouwencomplex’,  
Bouw (33/34), 26 augustus 1967, pp. 1135, 1138-1147; 
‘Stationsgebouwencomplex Schiphol’, Bouwkundig  
Weekblad (11), 11 juni 1968, pp. 178-184. 

ting. Vanuit het bij de gate gelande vliegtuig be-
wogen ze zich naar het begin van de pier waar ze, 
tenzij ze overstapten op een ander vliegtuig, via  
een trap [ill. X42] naar de begane grond afdaalden. 
Hier passeerden ze de marechaussee en kwamen  
ze in de bagageterminal waar de plaatsing van de 
bagagebanden ze richting douane leidde. Vervolgens 
kwamen ze uit in de aankomsthal.99 Deze door de 
architectuur geleide doorstroom van reizigers kwam 
zo efficiënt over dat een Nederlandse krant Schiphol 
na de opening – enigszins negatief – omschreef als 
‘[…] een monsterbedrijf van beton, glas en alumini-
um dat zijn luchtreizigers opzuigt en uitspuwt’.100 

Ook aan het interieur was veel aandacht  
besteed. Voorafgaand aan het ontwerp bezochten 
Kho Liang Ie en Wissing enkele Europese lucht-
havens waarna ze tot de conclusie kwamen dat  
een visueel rustige omgeving belangrijk was om  
de toch al nerveuze reizigers niet te veel af te  
leiden.101 Een van de manieren om een dergelijke  
omgeving te realiseren was een terughoudend  
gebruik van kleur. Net als de architect van het  
gebouw gebruikte Kho Liang Ie vooral zandkleu- 
ren en zwart-, grijs-, en wittinten. Voor gedeelten 
waar veel en snel werd gelopen, koos hij voor een 
tegelvloer, in gedeeltes waar vooral werd gewacht, 
paste hij een dempende rubberen bedekking toe. 
Daarnaast richtte hij het gebouw in met minimalis-
tisch vormgegeven prullenbakken, asbakken, tafels, 
stoelen en banken.102 De afmetingen en de plaatsing 
van het meubilair waren gebaseerd op de standaard-
afstanden tussen de kolommen van het luchthaven-
gebouw wat leidde tot een rustig beeld [ill. 35, 
38].103 De in de lounge aanwezige winkels mochten 
slechts minimale schreefloze opschriften aanbren-
gen op de modulaire units waarin ze gehuisvest 
waren [ill. 39]. Reclame-uitingen werden beperkt tot 
nauw omschreven gedeeltes van het gebouw zoals 
bijvoorbeeld de vertrekhal. Ook werden de uitingen 
bij voorkeur parallel aan de looprichting aange-
bracht zodat ze niet al te sterk in het zicht liepen.104  

De felgekleurde bewegwijzering viel in  
deze neutraal vormgegeven omgeving goed op 
[ill. 42a-d]. De bewegwijzering van Wissing, 
meestal lichtbakken die van het plafond af hingen, 
accentueerde de structuur van het gebouw. Haaks  
op de looprichting staande gele borden verzorgden 
een primaire bewegwijzering die essentieel was 
voor het reizen zelf, zoals bijvoorbeeld de ver-
wijzingen naar de gates of de bagageterminal.  
Een secundaire uit groene borden bestaande  
bewegwijzering werd meestal parallel aan de  
looprichting aangebracht en verwees naar minder 
belangrijke functies zoals toiletten, winkels en  

                                                
99 Ibidem. 
100 Auteur en titel onbekend, Het Vaderland, 1967.  
Geciteerd in: G.I. Smit, ‘Schiphol, de ontwikkeling van 
een luchthaven’ in: Gert Staal & Hester Wolters (red.), 
Holland in vorm, ’s-Gravenhage 1987, pp. 34-37 (36). 
101 Hefting, op. cit. (n. 13), p. 64. 
102 Van Ginneke, op. cit. (n. 97), pp. 99-101. 
103 Ibid., illustratie op p. 83. K.T.M.J. Luijten, Een simpele 
doos gevuld met het hoognodige : De invloed van het 
functionalisme op de vormgeving van het stationsgebouw 
van Schiphol in 1967 [bachelorscriptie Universiteit  
Groningen 2005], pp. 32-37. 
104 Hefting, op. cit. (n. 13), p. 65. 
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restaurants. De verwijzingen waren tweetalig wat 
door het (non)kleurgebruik werd geaccentueerd; 
Nederlandse verwijzingen waren zwart, Engelse wit. 
Voor de belettering maakte Wissing gebruik van 
zijn favoriete letter, de Akzidenz Grotesk.105 Een 
interessant en voor hem kenmerkend detail betrof  
de inbedding van de verwijzingspijlen in een cirkel-
vorm wat rustiger oogde op de borden. 

Veel van de ideeën van Kho Liang Ie en  
Wissing waren eerder al toegepast bij buitenlandse 
luchthavens. Zo maakte de Engelse bewegwijze-
ringsspecialist en ontwerper Jock Kinneir al min-
stens vijf jaar eerder gebruik van een scheiding tus-
sen een primaire en secundaire bewegwijzering bij 
de Engelse luchthaven London Gatwick [ill. 43].106 
Ook het streven naar visuele rust en het uitbannen 
van reclame-uitingen stond al vroeg in de belang-
stelling in Engeland. Problematisch was echter de 
slechte organisatorische afstemming tussen architec-
ten en ontwerpers waardoor het eindresultaat vaak 
tegenviel.107 Eerder dan een revolutie betrof de  
bewegwijzering van Schiphol dan ook een evolutie. 
De bewonderde kwaliteit van de bewegwijzering zat 
in de zorgvuldigheid waarmee deze werd uitgevoerd 
en de afstemming tussen architect, Kho Liang Ie en 
Wissing. Nog steeds is Schiphol, meer dan 40 jaar 
na dato een bewonderd voorbeeld van bewegwijze-
ring. Vanaf 1990 wordt deze bewegwijzering, met 
behoud van Wissing’s karakteristieke vormgeving, 
verzorgd door ontwerper Paul Mijksenaar.108 

TD zou na Schiphol niet veel grote beweg-
wijzeringsprojecten meer realiseren. Dat is jammer 
want de andere bewegwijzeringen die Wissing bij 
TD ontwierp zien er aantrekkelijk uit.109 Door an-

                                                
105 Idem, pp. 64-66. 
106 Willy Rotzler, ’Public Signs and Lettering’, Graphis 
(103), 1962, pp. 582-608 (589). 
107 Naast hun bezoeken aan luchthavens werden ze bij het 
ontwerp waarschijnlijk ook beïnvloed door enkele artike-
len in Design. Dit blad besteedde veel aandacht aan de 
interieurinrichting van Britse luchthavens als Gatwick, 
Heathrow en Glasgow. De problemen met betrekking tot 
vormgeving en de doorstroming van passagiers die uit 
deze artikelen naar voren kwamen waren dezelfde als die 
waar Kho Liang Ie en Wissing bij Schiphol rekening mee 
hielden. Zie: Stephen Garret, ‘Gatwick Airport : a passen-
ger’s impressions on arrival at the new terminal building, 
Design (116), August 1958, pp. 18-21; James Cousins, 
‘Design policy : The off-white cliffs of London’, Design 
(175), July 1963, pp. 31-35; Gillian Nayor, ‘Signs of the 
Times at Glasgow Airport’, Design (216), December 1966, 
pp. 48-51; voor een meer architectonische blik zie: Koos 
Bosma, ‘In Search for the Perfect Airport’ in: Alexander 
von Vegesack & Jochen Eisenbrand (red.), Airworld : 
Design and Architecture for Air Travel, Weil am Rhein 
2004, pp. 36-81. 
108 Frederike Huygen, Francisca van Beusekom, Hubert-
Jan Henket, Flow : het Schiphol van Nel Verschuuren : 
1968-2005, Amsterdam 2006. 
109 Bewegwijzeringen van Benno Wissing voor congres-
centrum De Doelen (1966) en evenementenhal Ahoy 
(1970) in Rotterdam zie: Hefting, op. cit. (n. 13), pp. 72, 
79; Bewegwijzering en straatmeubilair Centraal Busstation 
in Tel Aviv (1968) i.s.m. Eli Gross zie: Bos, op. cit. (n. 5), 
p. 9, bewegwijzering voor de Martinihal in Groningen 
(1971 in: Broos, op. cit. (n. 37), p. 55/1974 in: Hefting, op. 
cit. (n. 13), p. 93) en het Provinciehuis Zwolle (1971 in: 
Hefting, op. cit. (n. 13), p. 93/1972 in: Broos, op. cit.  
(n. 37), p. 55). 

dere medewerkers van TD ontworpen 
bewegwijzeringen waren toch basaler van aard en 
werden voor relatief kleine opdrachtgevers 
gerealiseerd. De voortrekkersrol die het 
ontwerpbureau had op het gebied van 
bewegwijzeringen werd al snel overgenomen door 
ontwerpbureau Tel Design. In 1968 introduceerde 
ze, als onderdeel van de nieuwe huisstijl van de NS, 
een nieuwe bewegwijzering voor de stations. In 
tegenstelling tot TD maakte TEL gebruik van 
pictogrammen die toentertijd sterk in de belangstel-
ling stonden. Wissing was hier terughoudend in: 
‘Wat moet een arabier in een jurk nou denken van 
het pictogram voor het vrouwentoilet?’110 Zolang er 
geen internationale norm was voor pictogrammen 
wilde hij zich er niet aan wagen.111 Deze afwijzing 
van pictogrammen is typerend voor het uiteindelijk 
toch zeer typografisch georiënteerde ontwerpbureau 
dat TD was. 

                                                
110 Interview Stienstra, 23 maart 2007. 
111 Benno Wissing, [zonder titel], 20 november 1968 [Eer-
der verschenen als artikel in het blad Format, zonder ver-
dere gegevens]; SAA 1019. 
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[ill. 43] Bewegwijzering London Gatwick, 1962
ontwerp: Jock Kinneir
‘The flow signs are white on green and the service 
signs  black on white’
Willy Rotzler, ’Public Signs and Lettering’, Graphis (103), 1962, pp. 582-608 (589)

[ill. 40d]

[ill. 38] Lounge luchthavengebouw Schiphol, 1967

[ill. 31] Bewegwijzering De Doelen, 1966 [ill. 32] Luchthavengebouw Schiphol, 1967

[ill. 33] Voorkant luchthavengebouw Schiphol, 1967

[ill. 35] Vertrekhal luchthavengebouw Schiphol, 1967

[ill. 39] Winkels in luchthavengebouw Schiphol, 1967

[ill. 40a] [ill. 40b] 

[ill. 40c] 

[ill. 1, 4a-d] Paul Hefting, Koosje Sierman, Dingenus de Vrie (red), Benno Wissing : Grafische & ruimtelijk ontwerpen, Rotterdam 1999, resp. p. 72, 64, 

66, 65, 65 [ill. 2-3, X, Z, 9] ‘Stationsgebouwencomplex Schiphol’, Bouwkundig Weekblad (11), 11 juni 1968, resp. p. 179, 180, 178, 182, 183 [ill. 8, 5] 

L. Jonkers, ‘Ontwerp van het stationsgebouwencomplex’, Bouw (33/34), 26 augustus 1967, resp. p. 1145, 1143 
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5 - Huisstijl als verpakking : 
Albert Heijn verleid 

 
Toen de nieuwe huisstijl van KLM in het perso-
neelsblad werd geïntroduceerd, vergeleek KLM het 
belang van het nieuwe embleem voor het ‘gezicht’ 
van het bedrijf met dat van ‘geraffineerde verpak-
kingen met aantrekkelijke kleuren en duidelijke 
merkidentificaties’ voor de zelfbedieningszaak die 
daar de ‘goed van de tongriem gesneden verkoper’ 
vervingen. Niet alleen de kwaliteit van een artikel 
was belangrijk, maar ook de presentatie: ‘Dit is een 
hele wetenschap geworden’.1  

Ook het personeel van PAM werd op der-
gelijke analogieën getrakteerd. Personeelsblad  
Logboek sprak van een nieuw ‘kleed’ en vergeleek 
het PAM-embleem met het merk in de reclame.  
‘Het is bijzonder belangrijk dat het merk zo duide-
lijk mogelijk wordt voorgesteld. Immers, wanneer 
iemand iets wil gaan kopen, of dit nu een auto,  
waspoeder, huisbrandolie of ontbijtkoek betreft,  
dan moet hij vrijwel steeds een keuze doen tussen 
verschillende merken.’ Die keuze werd bepaald 
door het beeld dat de koper in zijn gedachten van  
de producten had gevormd en een sterk merk  
speelde hierin een belangrijke rol.2  

Het is de vraag of de ontwerpers van deze 
huisstijlen – HDA en Total Design – blij waren met 
deze vergelijking. In hun ogen was een huisstijl 
immers geen productmerk, te lokaliseren in de zo 
verfoeide reclamewereld, maar een vorm van orde-
ning. Naar hun idee was een huisstijl in de eerste 
plaats bedoeld om een bedrijf herkenbaar te ma- 
ken en pas in de tweede plaats om een bedrijf te 
verkopen. Voor veel bedrijven was dit echter om-
gekeerd; het herkenbaar zijn was slechts een mid-
del tot een doel, een beter imago en daardoor een 
vergroting van de winst van het bedrijf. Zo ook  
voor supermarktketen Albert Heijn die in 1966  
als derde grote onderneming in Nederland een  
huisstijl invoerde.  

De grootgrutter was daarvoor te rade gegaan 
bij het Britse bureau Allied International Designers 
(AID). AID was oorspronkelijk een bureau dat  
verpakkingen ontwierp en van daar uit een overstap 
maakte richting huisstijlen. Een dergelijke ontwik-
keling was niet ongewoon, omdat het een in het 
verlengde van het andere ligt. In Engeland en  
Amerika bestonden er meer van zulke bureaus zo-
als Design Research Unit, Loewy, en Lippincott & 
Margulies. Kenmerkend voor AID was haar zake-
lijke benadering die erg aantrekkelijk was voor  
Nederlandse bedrijven. Door de vele huisstijlop-
drachten die het bureau kreeg, groeide het uit tot  
het derde grote ontwerpbureau in Nederland naast 
Total Design en Tel Design. 

                                                
1 ‘Ons visitekaartje gemoderniseerd’, De Wolkenridder, 
 21 september 1963, p. 4-5. 
2 ‘Waarom een merk zo belangrijk is’, Logboek,  
1 november 1965, p. 4. 

Albert Heijn (AH) 
De in 1887 opgerichte grootgrutter Albert Heijn 
(AH) bestond oorspronkelijk uit een winkeltje in 
Oostzaan dat werd gedreven door Albert Heijn.  
Zijn assortiment besloeg ca. honderd producten 
zoals specerijen, meelwaren, peulvruchten, koffie  
en thee en dergelijke. Vanf 1900 begon hij aan een 
snelle uitbreiding van zijn bedrijf waardoor het om-
streeks de Eerste Wereldoorlog al 50 filialen kende, 
met name in en rond de Randstad. Rond dezelfde 
tijd introduceerde AH ook huismerken bestaande  
uit zelfgeproduceerde artikelen.3 Het bedrijf groeide 
gestaag door en in 1963 was het met om en nabij de 
370 vestigingen de op een na grootste zelfstandige 
kruideniersketen in Nederland. De enige concur- 
rent die ze nog boven zich moest dulden was het 
Bossche De Gruyter dat met meer dan 500 winkels 
de markt in Zuid-Nederland domineerde.4  

Bij AH stond er begin jaren zestig een jong  
en veranderingsgezind management aan het roer, 
bestaande uit de kleinzonen van de oprichter, de 
gebroeders Albert en Gerrit Jan Heijn. Albert Heijn 
was het meest naar buiten tredende directielid. Al in 
1952 wierp hij zich samen met de latere directeur 
Verkoop van AH, John Legerstee, enthousiast op  
de realisatie van de eerste zelfbedieningswinkel 
[ill. 1-3] van het bedrijf, die in 1955 gevolgd werd 
door de opening van de eerste supermarkt.5 Enkele 
jaren later maakte Heijn een reis door Amerika waar 
hij kennismaakte met moderne marketingmethoden 
en onder de indruk raakte van de daar aanwezige 
shoppingcenters.6 Duidelijk was dat schaalvergro-
ting gecombineerd met een verdere uitbreiding van 
het assortiment de toekomst had. De AH-vestiging 
in Zaandam verkocht begin jaren zestig zelfs al 
bijna 3000 verschillende artikelen waarvan slechts 
eenderde uit huismerken bestond [ill. 4]. Met deze 
benadering verschilde AH sterk van De Gruyter  
dat vasthield aan haar beperkte assortiment van  
500 zelfgeproduceerde artikelen.7  

Een verpakkingsbeeld voor           
Albert Heijn 

De verpakkingsspecialist en de verpakkings-    
ontwerper 
Het initiatief tot de ontwikkeling van de huisstijl 
van AH kwam van Egbert Jonker, vanaf 1963  
verpakkingsspecialist bij het bedrijf.8 Hij was 
begonnen als administratieve kracht bij het bedrijf 

                                                
3 J.L. de Jager, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen 
doen : De geschiedenis van Albert Heijn en Koninklijke 
Ahold, Baarn 1995. 
4 ‘3 x 3 jaarverslagen bekeken : Albert Heijn moderniseert 
sneller dan De Gruyter en Simon de Wit’, Ariadne (30), 
juli 1964, p. 867. 
5 In tegenstelling tot een ‘gewone’ zelfbedieningswinkel 
verkoopt een supermarkt ook verse groente, vlees en zui-
velproducten en dergelijke. 
6 J.L. de Jager, Albert Heijn : Memoires van een optimist, 
Baarn 1997. 
7 Ibidem; De Jager, op. cit (n. 3). 
8 Interview Egbert Jonker, 29 september 2004. 
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[ill. 3] AH-zelfbedieningswinkel, ca. 1960
SAHE; dia 20087

[ill. 4] Opening AH-supermarkt in Zaandam, 1960
GZ; 21.02953

[ill. 2] AH-oefenopstelling om winkelmedewerkers te trainen, ca. 1960
SAHE

[ill. 1] AH-bedieningswinkel, ca. 1960
Medewerkster raadt klant ‘goudmerk’ koffie aan in plaats van gewone koffie
SAHE
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[ill. 5] AH-logo’s, ca. 1945-1965
SAHE; dia 20101
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en had vanaf 1956 ervaring op gedaan als assistent 
van de voorgaande verpakkingsspecialist.9  

Deze functie was ontstaan als een gevolg van 
de opkomst van de zelfbediening. Voorheen was het 
de winkelier die de klant producten verkocht en was 
de verpakking minder belangrijk. Begin jaren vijftig 
verkocht AH zelfs nog meer dan zestig producten, 
uit ‘bak’, zoals bijvoorbeeld koekjes en chocolade.10 
Deze werden door de winkelier afgewogen en in  
een papieren zak gestopt. Met de overschakeling  
op zelfbediening moesten alle producten voortaan 
verpakt zijn. Aangezien het nu de verpakking was 
die het product aanprees – ‘the silent salesman’ – 
moest er ook meer aandacht worden geschonken  
aan het uiterlijk van verpakkingen. Samen met het 
zich uitbreidende assortiment maakte dit het nood-
zakelijk om eind jaren vijftig een verpakkings-
specialist aan te stellen.  

De verpakkingsspecialist was de spin in het 
web op verpakkingsgebied en onderhield contacten 
met ontwerpers, drukkers en de fabrikanten van 
Albert Heijn’s producten, waaronder het bedrijf zelf. 
Zo had Jonker eenmaal in de week een vergadering 
met het zogenoemde ‘verpakkingscomité’, bestaan-
de uit vertegenwoordigers van de verpakkingsaf-
deling en directeur Verkoop Legerstee. Samen  
bespraken zij de ontwikkeling en productie van 
nieuwe verpakkingen.11 

Begin jaren zestig, zo vertelde Jonker in een 
interview, ontstond er behoefte aan een duidelijker 
logo. Bij Albert Heijn waren er tot dan toe ver-
schillende logo’s in omloop [ill. 5]. Het meest  
voorkomende logo op de verpakkingen was een  
van een kroontje voorziene ovaalvorm met daarin  
in zwierige scriptletters de afkorting AH. Het zag  
er sierlijk en geraffineerd uit, maar het was op ver-
pakkingen moeilijk toepasbaar en waarneembaar. 
Daarom werd er ook wel een steviger logo op ver-
pakkingen gebruikt. Een en ander droeg niet bij aan 
een eenduidig verpakkingsbeeld, temeer daar de 
verpakkingen onderling ook van stijl verschilden.12 
Dit merkte ook ontwerper Louis Swart (1934-) op, 
die van Jonker veel opdrachten kreeg voor verpak-
kingsontwerpen.13  

Deze Amsterdamse ontwerper was opgeleid 
aan de grafische school en aan het IvKNO. Na enige 
jaren werkzaam te zijn geweest bij reclame- en  
ontwerpbureaus vertrok hij in 1958 naar de Vere-
nigde Staten. Daar deed hij veel ervaring op met 
verpakkingsontwerpen bij enkele grote bedrijven, 
waaronder de Container Corporation of America. 
Toen hij in 1961 naar Nederland terugkeerde, kreeg 
hij De Gruyter en reclamebureau Smits als klant. 
Toen Jonker lucht kreeg van Swart’s specialisme 
huurde ook Albert Heijn hem in. Deze situatie was 
uiteraard niet lang houdbaar en Swart koos uiteinde-
lijk voor het meer nabijgelegen en progressievere 
Albert Heijn. Swart vond dat er drastisch de bezem 
moest worden gehaald door het assortiment verpak-

                                                
9 De voorgaande medewerker verpakkingen was R.J. Sinia, 
afkomstig van ‘Akzo’. Deze vertrok in 1963 naar Van 
Gelder Papier. Uit: e-mail Jonker, 2 december 2008. 
10 De Jager, op. cit (n. 3), p. 127. 
11 Interview Jonker, 29 september 2004. 
12 Ibidem. 
13 Interview Louis Swart, 4 november 2004. 

kingen van deze kruidenier. ‘Het was niet homo-
geen en toonde geen duidelijk “gezicht”. Er werd 
fragmentarisch ontworpen en bijna alles was aan 
vernieuwing toe.’14 

Duidelijk was ook dat het nieuwe embleem 
waarmee dit verpakkingsbeeld vergezeld zou gaan, 
gevolgen zou hebben voor de gehele visuele presen-
tatie van het bedrijf; er moest een huisstijl worden 
ontworpen, bij voorkeur door ontwerpers die de 
consumentgerichte benadering voorstonden die een 
kruideniersketen als AH eigen was. Het kwam geen 
seconde bij Jonker op om de nog maar net begonnen 
ontwerpbureaus als Tel Design en Total Design in te 
huren.15 Geen wonder want ze hadden geen verstand 
van marketing en verpakkingsontwerp. Reclamebu-
reaus en freelance verpakkingsontwerpers – zoals 
bijvoorbeeld Swart – waren op het eerste gezicht  
de meest voor de hand liggende kandidaten. Kon 
Jonker de ontwikkeling van een huisstijl echter  
wel aan hen toevertrouwen?  

Reclame en verpakkingsbeeld 
De opkomst van de zelfbediening was niet voorbij 
gegaan aan de reclamewereld. Ze stond adverteer-
ders regelmatig bij als deze een nieuwe verpakking 
wilden ontwikkelen. In de tweede helft van de jaren 
vijftig begon ze hierbij samen te werken met markt-
onderzoekbureaus. Reclame was niet meer een  
‘hit-or-miss affair’ maar had – die indruk probeerde 
men te geven – een wetenschappelijk karakter.  
Rond 1960 werden de eerste van de op deze wijze 
ontwikkelde verpakkingen in de vorm van casestu-
dies belicht in Nederlandse reclamevakbladen.16  
Een goed voorbeeld van een dergelijke case betrof 
de ontwikkeling van een nieuw etiket voor bier-
flessen van Oranjeboom.  

Voor de ontwikkeling van dit etiket werkte 
deze brouwerij nauw samen met reclamebureau 
Ogilvie en het Nederlands Instituut voor Motiva-
tion-Research (NIM). Het NIM maakte een lijst met 
twintig eigenschappen die proefpersonen konden 
toekennen aan bier terwijl Ogilvie meer dan zeven-
tig etiketten ontwierp. Een selectie hiervan werd op 
flessen geplakt met Oranjeboom-bier. Vervolgens 
moesten proefpersonen, gebruikmakend van de 
begrippenlijst van het NIM, de zo op het oog ver-
schillende biertjes proeven en beoordelen. Uit dit 
onderzoek kwamen opmerkelijke resultaten naar 
voren. Het bleek bijvoorbeeld dat bier in flessen met 
zwarte etiketten goed gewaardeerd werd omdat het 
mannelijk en pittig smaakte. Bier dat in flessen zat 
met het bestaande, oranje Oranjeboom-etiket smaak-
te echter flauw. Andere conclusies waren dat proef-
personen goudkleur stijlvol vonden en het al op het 
oude etiket aanwezige boompje als vertrouwenwek-
kend ervoeren.17  

                                                
14 Interview Jonker, 29 september 2004; zie verder:  
L. Blanksteijn, ‘Louis Swart : precies man die “artiest”  
een naar woord vindt’, Ariadne (20), oktober 1962,  
pp. 1176-1178. 
15 Interview Jonker, 29 september 2004. 
16 B. van der Mee, ‘Case history van Van Houtens 
nieuwste cacaoverpakking’, Ariadne, februari 1960, 
Amsterdam, pp. 90-95. 
17 A.F. v.d. Mijn, ‘Zo kwam d’Oranjeboom tot nieuw 
etiket’, Ariadne, september 1959, p. 461. 

105



[ill. 6a-g] Oranjeboometiketten, 1959
Etiketten 6a en 6b (het oranje export-etiket) zijn de originele etiketten. 6c t/m 6f zijn de 
versies die door het reclamebureau werden gemaakt. De flessen bier met de etiketten 6c 
(goede en constante kwaliteit, stoerheid en zwaarte) en 6d (modern verassend en smakelijk) 
leverden  de meest uitgesproken gewenste reacties op. Door deze etiketten te combineren 
ontstond het uiteindelijke etiket 6g waarin de eigenschappen van het ideale bier het best 
verenigd werden.
A.F. v.d. Mijn, ‘Zo kwam d’Oranjeboom tot nieuw etiket’, Ariadne, september 1959, p. 461

[ill. 6a] 

[ill. 6b] 

[ill. 6c] 

[ill. 6e] 

[ill. 6d] 

[ill. 6f] 

[ill. 6g] 
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Vervolgens werden zeven etiketten ontworpen 
waarin de volgens het NIM meest positieve bier-
eigenschappen in verschillende verhoudingen ver-
werkt waren [ill. 6a-g]. Uitgaande van de reacties op 
deze etiketten werd een nieuw etiket samengesteld 
dat beschikte over de als ideaal geziene biereigen-
schappen zoals ‘modern, verrassend, smakelijk […] 
kwaliteit, stoerheid en zwaarte’. De introductie van 
de flessen met dit nieuwe etiket bleek zo succesvol 
dat consumenten zelfs meenden dat ook het bier 
vernieuwd was! ‘Flessen met het oude etiket zijn  
in sommige gevallen al onverkoopbaar gebleken’, 
zo rapporteerde Ariadne enthousiast.18  

Net als in Amerika strekte de aandacht voor 
visuele aspecten zich al snel uit tot alle verpakkin-
gen waarvan een fabrikant gebruikmaakte. Bedrij-
ven en reclamebureaus begonnen te streven naar 
zogeheten ‘familietrekken’ in verpakkingen, een 
letterlijke vertaling van het in Engeland en Amerika 
al langer bestaande woord ‘family resemblance’.19 
Zo introduceerde het bedrijf Duyvis bijvoorbeeld in 
1960 een reeks nieuwe producten zoals fritessaus, 
sandwichspread en nootjes. Dit was een goede gele-
genheid om ook de reeds bestaande verpakkingen 
onder de loep te nemen. ‘Er moest een etiketten-
serie komen, gebaseerd op één zelfde lay-out  
waarbinnen onderscheid aangegeven kon worden 
door verschillende kleurstellingen.’20 Men zou  
verwachten dat een dergelijke belangstelling voor 
vormgeving zich bij de fabrikanten van consu-
mentenproducten zou gaan uiten in een huisstijl  
die zich langzaam verspreidde van product naar 
bedrijf. Dit was echter niet het geval. 

De enige persoon uit de reclamewereld die 
een zekere uniformering van alle visuele aspecten 
noodzakelijk vond, was een nog jonge medewerker 
van het reclamebureau Prad, Paul Mertz. Hij schreef 
in 1962: ‘Men denkt klaarblijkelijk maar al te vaak, 
dat het er helemaal niets toe doet of er nog vier han-
delsmerken in omloop zijn. […] Dat voor één en 
hetzelfde produkt of voor een groep nauw verwante 
artikelen vierentwintig verschillende labels, etiket-
ten en gebruiksaanwijzingen bestaan zonder enig 
onderling verband. Men vergeet dan – naar mijn 
rotsvaste overtuiging – dat men het eigen bedrijf 
voor het publiek verbergt achter een hoge muur  
van vele, moeilijke deelindrukken. […] Daarom  
dit pleidooi voor een corporate image, de bewuste 
consequente lijn […] in alle uitingsvormen, van 

                                                
18 Ibidem. 
19 ‘Tomado brengt familietrekken in verpakking 
elektrische apparaten’, Ariadne, september 1961, p. 737; 
[Illustratie met bijschrift over verpakkingen van Gimborn], 
Ariadne (12), november 1961, p. 1029; Jes., ‘Smith’s 
goudboon komt om zijn loon : hoe een klein merk een 
marktpositie verovert’, Revue der Reclame, december 
1961, pp. 1070-1072; M. Meerens waarschuwt : Geknoei 
op verpakking schaadt merkbeeld’, Ariadne (9), mei 1963, 
p. 496; ‘Boldoot past zich aan bij gewijzigde marktsituatie 
: Nieuwe Boldon-serie door Frans Mettes aangekleed’, 
Ariadne (18), september 1963, p. 891. 
20 ‘Van bulk verkoop naar merkartikel : Duyvis vergroot 
het assortiment’, Ariadne, januari 1960, pp. 462-464 (463); 
zie verder: ‘Duyvis introduceert weer merkartikel : pinda’s 
en andere noten’, Ariadne, september 1961, p. 733. 

jaarverslag tot etiket, van advertentie tot briefpapier, 
van affiche tot visitekaartje.’21  

Mertz’ pleidooi was echter aan dovemansoren 
gericht. Het opbouwen van een ‘corporate image’ – 
zoals een huisstijl ook wel genoemd werd – lag 
meer op het gebied van public relations, vond de 
reclamewereld.22 Zo schreef de afdeling Publiciteit 
en Reclame van Bruynzeel over een artikel in Revue 
der Reclame: ‘Wij namen met stijgende verbazing 
kennis van het feit dat de corporate image thans de 
p.r. heeft verrijkt met een nieuw begrip! Kijk eens 
aan! Wij dachten sedert jaar en dag dat p.r. feitelijk 
geen andere zorg had dan de realisatie van een juist 
corporate image. Want hierop komen toch alle tien-
tallen definities van p.r. […] neer?’23  

Als het corporate image dan toch beïnvloed 
moest worden, zo dacht de reclamewereld, dan 
moest dat gebeuren door middel van institutionele 
reclamecampagnes. Deze lagen volgens hen op de 
grens van reclame en public relations. Was er ech-
ter wel genoeg belangstelling voor dergelijke insti-
tutionele campagnes? Een reclamepanel dat zich 
over de afbakening boog tussen ‘direct verkopende’ 
en ‘institutionele’ reclame stelde: ‘Nederlandse 
bedrijven blijken in eigen land opvallend weinig  
aan institutionele reclame te doen, in vergelijking 
met de campagnes van buitenlandse firma’s in  
onze bladen [ill. 8a-b].24 Daar kwam nog eens bij 
dat de campagnes die deze firma’s lieten ontwerpen 
voornamelijk door buitenlandse bureaus werden 
vervaardigd. Reclamebureaus vonden dus dat het 
corporate image niet op hun terrein lag en zagen er 
bij hun opdrachtgevers ook geen belangstelling voor. 

De gedachte dat juist reclamecampagnes  
gebruikt moesten worden om het corporate image te 
beïnvloeden lag voor de hand in de reclamewereld. 
Het basisinkomen van veel grotere reclamebureaus 
bestond tot aan de jaren tachtig immers uit de 15% 
korting die ze kregen bij het inkopen van adverten-
tieruimte in kranten en tijdschriften. Deze korting 
kregen bureaus alleen als ze een door de media  
erkend bureau waren. Hoe groter het volume aan 
advertenties was dat een reclamebureau plaatste,  
des te groter de omzet en dus het inkomen was.  

                                                
21 Paul Mertz, ‘Institutionele Reclame : Bedrijven zorgen 
veel te weinig voor een goede corporate image’, Revue der 
Reclame (5), maart 1962, p. 168; zie verder: Paul Mertz, 
‘Image-building in praktijk: Succes hangt niet alleen van 
budget af’, Revue der Reclame (13), juli 1963, pp. 480-
481; Paul Mertz, ‘Image building in de practijk [sic] : 
Nederlandse radio en televisie kunnen van CBS nog veel 
leren’, Revue der Reclame (4), februari 1964, pp. 140-141; 
Paul Mertz, ‘Image building in de praktijk : Lyons 
Bakery’, Revue der Reclame (4), februari 1965, pp. 202-
203; Paul Mertz, ‘Imagebuilding in de praktijk : Jonge 
ontwerpers haalden Van Grieken uit ‘gevarendriehoek’’, 
Revue der Reclame (8), april 1966, pp. 216-217. 
22 G.Huisjes, ‘De structuur van het merkbeeld : Associatie-
test, merkprofile en cluster-analyse’, Revue der Reclame, 
september 1961, pp. 726-728; ‘Institutioneel adverteren’, 
Revue der Reclame (5), maart 1963, pp. 189-192. 
23 ‘Bruynzeel Fabrieken Zaandam : Afdeling Publiciteit en 
Reclame, ‘Brand- en Corporate image: ‘il n’y a qu’un pas’, 
Revue der Reclame, mei 1962, p. 366. 
24 ‘Deskundigendiscussie : Institutioneel adverteren’,  
Revue der Reclame (5), maart 1963, pp. 189-192; zie ook: 
‘Cebuco propageert nu institutionele reclame’, Ariadne 
(22), november 1963, p. 1105. 
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[ill. 8d] Institutionele advertenties van Philips, 1959
‘Ziekenhuizen voor Saoudie-Arabië’, ‘Klank en lichtspel voor de Loire’ en ‘Spint bestrijding in de tropen’
De Groene Amsterdammer, 28 februari 1959, p. 6; De Groene Amsterdammer, 11 april 1959, p. 8; De Groene Amsterdammer, 2 mei 1959, p. 10

[ill. 8b] Institutionele advertentie van Honeywell, 1958
‘Morgen krijgt vandaag gestalte’
ontwerp: Wim Crouwel
De Groene Amsterdammer, 20 november 1958, p. 12

[ill. 8c] Institutionele advertentie van Ministerie van OK & W, 1958
‘In contact met de toekomst’
De Groene Amsterdammer, 10 mei 1958, p. 6 

[ill. 8a] Institutionele advertentie van BP, 1958
‘Zal het zo zijn?’
De Groene Amsterdammer, 13 december 1958, p. 12 
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De creatieve services die het reclamebureau leverde 
zoals verpakkingsontwerpen en advertentieontwer-
pen werden aanvankelijk zelfs betaald uit deze 15 % 
korting.25 Bij het ontwerpen van een huisstijl had-
den reclamebureaus zakelijk gezien dan ook geen 
belang omdat hieraan geen advertentie-inkomsten 
verbonden waren.  

Tot slot was het zo dat vormgeving bij veel 
reclamebureaus tot in de jaren zestig een onder-
geschikte rol speelde. De tekstschrijver werd  
beschouwd als de geestelijke vader van de adverten-
tie en beheerste het creatieve proces. Een reclame-
man zei hierover later: ‘Je schreef een tekst en daar 
krabbelde je een aanwijzing bij voor de ontwerp-
afdeling: man bij de lantarenpaal of zo’.26 Een niet 
al te aantrekkelijke situatie voor goede ontwerpers 
die zodra ze de kans kregen freelance gingen wer-
ken. Als reclamebureaus bijzondere vormgevings-
uitingen nodig hadden, zoals bijvoorbeeld een logo 
of embleem schakelden ze dan ook regelmatig de 
betere freelance ontwerpers in. Dit gold ook voor  
de verpakkingsontwerpen die ze maakten. Bij de 
helft van de in reclamevakbladen beschreven cases 
van verpakkingsontwerpen van reclamebureaus 
werd de vormgeving geleverd door een freelance 
ontwerper.27 Dit alles maakt het zeer onwaar-
schijnlijk dat reclamebureaus over de expertise  
beschikten om een huisstijl te ontwikkelen. 

Ontwerper en verpakkingsbeeld 
De snel toenemende belangstelling voor verpakkin-
gen na de Tweede Wereldoorlog had ertoe geleid 
dat sommige ontwerpers zich in verpakkingsont-
werp waren gaan specialiseren. In vakbladen als  
De Verpakking, Ariadne, en Revue der Reclame 
presenteerden deze nieuwe freelancers zich als  
vakkundig intermediair voor verpakkingsindustrie, 
bedrijfsleven en opdrachtgever. In de loop van de 

                                                
25 ‘De Nederlandse reclamewereld was in de eerste decen-
nia na de oorlog een besloten club. Wie een reclamebureau 
wilde beginnen, diende het erkenningsexamen te halen en 
over een gezonde financiële basis te beschikken. De media 
gaven alleen korting aan de erkende bureaus. Wie geen 
erkenning had, kon de 15 procent mediacommissie ver-
geten. Het erkenningssysteem kwam voort uit de Regelen 
van het Advertentiewezen die dateerden uit 1915 en sinds-
dien verschillende malen waren herzien. Het systeem 
zorgde ervoor dat het aantal reclamebureaus beperkt 
bleef.’ Uit: Wilbert Schreurs, Een zondagskind in de  
reclame : De geschiedenis van Prad [downloadversie 
UVA], Houten 1994, p. 7, zie verder: pp. 16, 26; e-mail 
Wilbert Schreurs, 9 september 2004; ‘Crouwel tot Krou-
wel: Topontwerper als adviseur ook betaalbaar uit klein 
budget’, Ariadne (47), november 1964, p. 1330. 
26 W. Schreurs, Geschiedenis van de reclame in Nederland 
[herz. ed., o.e. 1989], Utrecht 2001, p. 165. 
27 (Gerard Wernars) J.P.B. Ubbink, ‘Introductie van de 
“Mister Robinson” schoen’, Tijdschrift voor efficiëntie en 
documentatie (5), 1959, pp. 230-234; (Dick Prins) ‘Van 
bulk verkoop naar merkartikel : Duyvis vergroot het assor-
timent’, Ariadne, januari 1960, pp. 462-464 en ‘Duyvis 
introduceert weer merkartikel : pinda’s en andere noten’, 
Ariadne, september 1961, p. 733; (Eric Thorn Leeson)  
B. van der Mee, ‘Case history van Van Houtens nieuwste 
cacaoverpakking’, Ariadne, februari 1960, Amsterdam, pp. 
90-95; (Frans Mettes) ‘Boldoot past zich aan bij gewijzig-
de marktsituatie : Nieuwe Boldon-serie door Frans Mettes 
aangekleed’, Ariadne (18), september 1963, p. 891. 

jaren zestig begonnen sommige van deze ontwer-
pers vanuit hun specialisme kleine huisstijlen te 
ontwerpen.28  

Een goed voorbeeld van zo’n ontwerper was 
Tom de Heus (1921-1985), het enige GKf-lid dat 
zich profileerde als verpakkingsontwerper. In zijn 
bekendste ontwerpen nam hij niet het te verkopen 
product of het te bedienen publiek als uitgangspunt, 
maar maakte hij gebruik van opvallende sculpturale 
vormen, zoals bijvoorbeeld de verpakking voor 
Zaan Hagel waarmee hij begin jaren vijftig grote 
bekendheid verwierf [ill. 9a]. Voor het ontwerp  
van deze verpakking maakte hij enkele vormstudies 
[ill. 9b] die ook aan de basis lagen van enkele van 
zijn prijswinnende ontwerpen uit het begin van  
de jaren zestig [ill. 9c] zoals de verpakkingen  
van toiletartikelen voor Holland House.29  

Dit Amerikaanse bedrijf vroeg hem in 1962 
om verpakkingen voor een nieuwe reeks producten 
als ‘lotions, colognes en creams’ in de sfeer van 
Delfts blauw te ontwerpen. Volgens het Maandblad 
van het Instituut voor Industriële Vormgeving – 
nooit te beroerd om zich op te werpen als belangen-
behartiger van de ‘goede’ vorm – wist De Heus met 
‘succes te protesteren’ tegen dit oubollige voor- 
stel van de opdrachtgever. De Heus begon met  
het ontwerp van een fles [ill. 9d]. Deze diende als 
inspiratiebron voor het nieuwe embleem van het 
bedrijf en de lay-out van de verpakkingen [ill. 9e]. 
Typerend voor De Heus’ fascinatie met vormen was 
dat deze verpakkingen vervolgens op een ingenieuze 
manier met elkaar gecombineerd konden worden, 
wat een mooi vormenspel opleverde. Het embleem 
werd vervolgens toegepast op al het interne en  
externe drukwerk van Holland House zoals memo-
papiertjes, orderlijsten, vrachtlabels, wikkels en 
zelfs rolletjes plakband.30 Hiermee ontstond in  
feite een kleine huisstijl. 

Een andere bekende verpakkingsontwerper  
uit de jaren zestig was Jac. Gorter (ca.1930-2003). 
Zijn eerste ontwerpen leken nog sterk op Ame-
rikaanse voorbeelden, zoals bijvoorbeeld blijkt uit 
zijn vanaf 1956 ontworpen verpakkingslijn voor 
inktfabrikant Gimborn [ill. 10a].31 Door de ver-
pakkingen op elkaar af te stemmen kregen ze een 
familyresemblance. Interessant is dat hij in tegen-
stelling tot De Heus verpakkingsontwerpen niet 
alleen zag als een vorm van ‘good design’, of als 
een middel om alleen de verkoop te stimuleren zoals 
reclamebureaus, maar ook als een manier om de 
reputatie van een bedrijf uit te dragen. In 1961 zei 
hij: ‘Behalve de direct verkopende en beschermende 
functie kan een verpakking een stuk public relations 
werk verrichten […] Ook al koopt men goederen 
van een bepaalde industrie weinig of helemaal  

                                                
28 Andere bekende verpakkingsontwerpers uit die tijd 
waren Karel Suyling, Charles Destree, Louis Frank 
29 B. Majorick, Ontwerpen en verwerpen : Industriële 
vormgeving als noodzaak, Amsterdam 1959, p. 19. 
30 ‘Een nieuwe firma, een nieuw “eigen gezicht”’, 
Maandbericht (115), februari 1962, pp. 8-9. 
31 [illustratie van Gimborn verpakkingen], Ariadne (13), 
november 1961, p. 1029. 
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[ill. 9a-b] Verpakking en verpakkingsstudies voor Zaanhagel, ca. 1955
[ill. 9c] Fles voor jenevermerk, ca. 1960
[ill. 9d-e] Fles en verpakkingsontwerpen voor Holland House, 1962
ontwerp: Tom de Heus
[ill. 9a-b] B. Majorick, Ontwerpen en verwerpen : Industriële vormgeving als noodzaak, Amsterdam 1959, p.19 en p.111 [ill. 9c-d] ‘Tom de Heus, verpakkingsontwerper: ‘De ondeskundigheid is enorm groot’’, 
Revue der Reclame (23), november 1963, pp. 792-793 [ill. 9e] ‘Een nieuwe firma, een nieuw “eigen gezicht”’, Maandblad (115), februari 1962, pp. 8-9

[ill. 9b]

[ill. 9c] [ill. 9d]

[ill. 10a]

[ill. 9a]

[ill. 10a] Verpakking voor Gimborn, ca. 1960
[ill. 10b] Verpakkingen voor Silvo, ca. 1964
[ill. 10c] Insert voor embleemintroductie papierfabrikant Schut, 1965
[ill. 10d] Huisstijltoepassingen verffabrikant Brink, 1965
ontwerp: Jac. Gorter
[ill. 10a] ‘Gimborn heeft in de loop van een aantal jaren, zijn verpakkingen grondig herzien en er een familiegelijkenis in gebracht.’, Ariadne (12), november 1961, p. 1029 [ill. 10b] E. Wijga, ‘Wat is een goede verpakking?’, Tijdschrift voor Documentatie 
en Efficiëntie (9), 1964, pp. 487-491 [ill. 10c] insert in Ariadne (19), mei 1965 [ill. 10d] ‘Verf- en lakfabriek geeft grafisch ontwerper vrijbrief om radicaal met verouderd imago te breken’, Revue der Reclame (2), januari 1966, pp. 40

[ill. 9e]

[ill. 10b] [ill. 10c]

[ill. 10d]
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niet […] dan toch kan men van een onderneming 
bewust of onbewust een goede indruk hebben.’32 
Gorter ging zich dan ook bezighouden met het  
ontwerpen van huisstijlen.33  

Het mooiste voorbeeld hiervan betreft een 
door hem ontworpen ‘firmabeeld’ dat verf- en lak-
fabrikant Brink begin 1966 introduceerde [ill. 10d]. 
De ontwikkeling van dit firmabeeld begint met  
een restyling van de etiketten van de verfblikken. 
Gorter ordende het assortiment door de product-
groepen ieder een eigen kleur te geven. De eenheid 
tussen de productgroepen werd gegarandeerd door 
een nieuw logo en de toepassing van een vast letter-
type, de schreefloze Helvetica. Deze gaf, zo zei hij, 
‘aan verpakkingen en drukwerken een progressief 
en “clean” uiterlijk’. Daarnaast was het lettertype 
‘geschikt voor een objectieve informatie’ en was ze 
‘passend in de achtergrond van het moderne produk-
tieproces’. Ook het drukwerk van het bedrijf zoals 
het briefpapier en de formulieren werden door hem 
opnieuw ontworpen. Tijdens de presentatie van het 
‘firmabeeld’ stelde Gorter: ‘Vandaag wordt hier 
definitief afgerekend met oude, verouderde vormen. 
Het illustreert de overgang naar een periode waarin 
de visuele communicatie steeds belangrijker aan  
het worden is.’34 

Dit beperkte carrièreoverzicht van deze twee 
verpakkingsontwerpers laat zien dat het vrij een-
voudig was om vanuit een verpakkingsontwerp tot 
een huisstijl te komen. Huisstijlontwerpen zouden 
echter nooit een groot deel van hun opdrachtenpak-
ket gaan uitmaken. Daarvoor hechtten ze te veel 
waarde aan hun verpakkingsspecialisme. Bovendien 
kostte het ontwerpen en uitwerken van een huisstijl 
veel tijd zoals Gorter ondervond. Toen hem in 1966 
– waarschijnlijk naar aanleiding van de huisstijl 
voor Brink – werd gevraagd een offerte te maken 
voor een huisstijlontwerp voor de Nederlandse 
Spoorwegen weigerde hij. Wanneer hij de opdracht 
zou krijgen, zou hij assistenten moeten aannemen  
en daar had hij geen zin in.35 Zijn houding was  
typerend voor de meeste freelance verpakkings-
ontwerpers. Liever bleven ze alleen werken zodat  
ze artistieke zeggenschap bleven houden over  
hun ontwerpen.  

Dit was ook de reden dat ze terughoudend 
stonden tegenover verpakkings- en marktonderzoek. 
In een interview in Revue der Reclame uit 1963 zei 
Tom de Heus: ‘de pest is helemaal die tests tegen-
woordig hoe de verpakking eruit moet zien. Rappor-
ten met vellen vol. Er moet rood in, er moet goud in, 
een beetje blauw. Zo krijg je allemaal eenvormige 
ontwerpen. Geënt op de massa. En die massa loopt 

                                                
32 ‘Eerste eis voor een goede verpakking : zo nauw 
mogelijke samenwerking tussen opdrachtgever en 
ontwerper : Hema wil via verpakking ‘eigen gezicht’ 
creëren’, Ariadne (14), december 1961, pp. 1157-1158. 
33 ‘Jac Gorter moderniseert bedrijfsbeeld Schut Eerbeek’, 
Ariadne (19), mei 1965, pp. 513-514. 
34 ‘Verf- en lakfabriek geeft ontwerper vrijheid om radicaal 
met verouderd imago te breken’, Revue der Reclame (2), 
januari 1966, pp. 40-41 (41); zie verder: ‘Verfbussen in 
fris wikkel’, Ariadne (47), november 1965, p. 1255. 
35 Telefoongesprek weduwe Gorter, 5 augustus 2004. 

achter.’36 Ook volgens Gorter werd er te veel waar-
de aan onderzoek gehecht. In 1961 zei hij: ‘Op  
beperkte schaal en op deskundige wijze toegepast 
kan een bepaalde vorm van vooronderzoek wel nut 
hebben. Op dit terrein worden de verhoudingen 
echter snel scheefgetrokken. […] Werkelijk com-
mercieel gerichte creativiteit, en een overtuigend 
pousseren van goede vormgeving blijken daaren-
tegen een gezonde basis voor het op de markt  
brengen van verpakte producten.’37  

Consumentgerichte opdrachtgevers die deze 
interviews lazen, wisten genoeg: deze ontwerpers 
vertoonden kunstenaarsachtige trekjes. Dat bleek 
ook uit de esthetisch verantwoorde modernistische 
ontwerpen waarmee ze zich het liefst profileerden; 
duidelijk was dat hiermee niet overtuigend chips  
en wasmiddelen aan de man gebracht konden  
worden gebracht. 

AID verkoopt AH een huisstijl 

In contact met AID 
Jonker was ervan overtuigd dat het ontwerp van  
een nieuw embleem en de toepassing daarvan op 
niet alleen verpakkingen maar ook op briefpapier, 
bedrijfsauto’s en dergelijke een grondige aanpak 
vergde. Hij vond dan ook dat zo’n opdracht de mo-
gelijkheden van een freelance ontwerper te boven 
ging. Ook aan reclamebureaus vertrouwde hij de 
opdracht niet toe. Albert Heijn’s vaste reclame-
bureau – Prad – had al eerder pogingen gedaan  
meer eenheid te brengen in de presentatie maar  
die waren op niets uit gelopen.38  

In plaats daarvan wendde Jonker zich tot het 
Engelse ontwerpbureau Allied Industrial Designers 
(AID). In 1964 had hij namelijk op een Brussels 
congres over management een lezing van de direc-
teur van dit bureau gehoord, James Pilditch.39 Deze 
liet hierbij de verpakkingen en de huistijl zien die 
AID ontworpen had voor de Engelse deegwaren-
fabrikant Lyons Bakery [ill. 11]. Jonker was hiervan 
diep onder de indruk en stelde zijn superieur Leger-
stee voor AID opdracht te geven een huisstijl voor 
AH te ontwerpen.40  

Tot zijn verbazing hoorde hij van hem dat  
AH al eens eerder een poging had ondernomen  

                                                
36 ‘Tom de Heus, verpakkingsontwerper: “De ondeskun-
digheid is enorm groot”’, Revue der Reclame (21), novem-
ber 1963, pp. 792-793 (792); Overigens zei de ontwerper 
Karel Suyling een jaar eerder in een discussie met een 
reclamemaker bijna letterlijk hetzelfde. Als ‘een ontwerper 
bijvoorbeeld krijgt voorgeschreven dat hij de kleuren rood 
en geel moet gebruiken, omdat uit marktonderzoek bleek 
dat dit het gunstigst zou zijn, dan bestempelde de heer 
Suyling dit als een onredelijke eis.’ Uit: ‘J. Roomer:  
creativiteit helpt tot stand brengen van de communicatie :  
K. Suyling: uit marktonderzoek kunnen onredelijke eisen 
voortvloeien’, Ariadne (6), maart 1962, p. 288. 
37 ‘Twee mensen … : Machiel Wilmink en Jac Gorter  
VRI geven hun meningen over verpakkingen’, Revue der 
Reclame, juni 1961, pp. 500-502 (501). 
38 Interview Jonker, 29 september 2004. 
39 ‘James Pilditch’, The Times, 8 september 1995; James 
Pilditch, I’ll Be Over in the Morning : A Practical Guide 
to Winning Business in Other Countries, London 1990,  
p. 46. 
40 Interview Jonker, 29 september 2004. 
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om tot een nieuw embleem te komen. Enkele jaren 
daarvoor was de directie benaderd door de Franse 
vestiging van Loewy, het Centre Esthétique  
Industriëlle (CEI).41 Het ontwerpbureau ontwierp 
een nieuw logo voor Albert Heijn, een gestileerde 
‘Q’, die moest verwijzen naar ‘Quality’. AH wees 
het gepresenteerde logo echter af.42 De naamsveran-
dering die het logo leek te impliceren was dan ook 
gedurfd, zeker met een president-directeur die ook 
nog eens Albert Heijn heette. Het bureau had eerder 
een soortgelijke toenaderingspoging gedaan bij 
KLM, ook zonder resultaat.  

Loewy’s pogingen om in Nederland logo’s 
aan de man te brengen liepen mogelijk stuk op zijn 
agressieve benadering. Het bureau lijkt bewust con-
tact te hebben gezocht met directies in de veronder-
stelling dat zij openstonden voor het idee van een 
huisstijl en in staat waren hier snel een beslissing 
over te nemen. Bij veel Nederlandse ondernemingen 
bleek echter dat de ontwikkeling van een huisstijl 
omzichtig en tactvol diende te worden aangepakt  
en dat er een overtuigende presentatie moest  
worden gegeven. Zoals later zal blijken was  
AID als geen ander in staat om juist op deze  
manier te werk te gaan. 

AID heeft Europese ambities 
AID was begin jaren zestig een middelgroot ont-
werpbureau met ongeveer vijftien werknemers.43 
Belangrijkste eigenaar en boegbeeld van het bureau 
was James Pilditch (1929-1995). Deze was kort na 
zijn studie beeldende kunst aan het begin van de 
jaren vijftig vertrokken naar Canada waar hij enige 
jaren werkte als journalist voor een verpakkings-
blad. Bij zijn terugkeer in Engeland kwam hij in 
contact met de ontwerper John Beadle waarmee  
hij in 1959 in Londen het ontwerpbureau Package  
Design Associates opzette. Al vanaf het begin  
was er een taakverdeling waarbij Pilditch de  
klantencontacten deed en Beadle de ontwerpen  
uitvoerde en de ontwerpers aanstuurde.44  

Pilditch was ambitieus en wilde via verpak-
kingsontwerpen grotere opdrachten binnenhalen 
zoals die voor huisstijlen. Ook wilde hij uitbreiden 
richting industrieel ontwerpen en zocht hij daartoe 
in 1964 aansluiting met de studio van industrieel 
ontwerper Douglas Scott (1913-1990), bekend  
van de Engelse ‘routemaster double decker’ bus.45 
Hierop werd het bedrijf omgedoopt tot Allied  
Industrial Designers.46 Nadat de samenwerking  

                                                
41 Albert Heijn werd in periode 1962/1963 benaderd door 
de commercieel directeur van CEI, Eric Nijdam, een 
Fransman met een Nederlands paspoort. Ook de directeur 
– Evert Endt – vergezelde hem naar Albert Heijn. Uit: 
telefoongesprek Evert Endt, 4 november 2004. 
42 James Pilditch, Communication by Design : A Study in 
Corporate Identity, Maidenhead/Berkshire 1970, p. 81; 
telefoongesprek Evert Endt, 10 november 2003. 
43 Interview Karen Munck, 8 oktober 2004; interview Cree, 
12 oktober 2004. 
44 Pilditch, op. cit. (n. 39), pp. 1-2. 
45 Idem, p. 3. 
46 Allied Industrial Design Associates (AID) was door 
Pilditch en Scott opgezet als een bedrijf voor buitenlandse 
activiteiten. AID behandelde de opdracht voor AH 
bijvoorbeeld ‘on behalf of’ Package Design Associates. 
Eind 1965 verdwijnt Package Design Associates als 

in 1968 werd verbroken, veranderde de naam in 
Allied International Designers (AID): ‘This re- 
flects our policy to increase exports and build  
Allied into a multi-lingual design group capable  
of operating anywhere in Europe’ zo was in de 
nieuwsbrief van AID te lezen..47 

Net als sommige andere ontwerpers in Enge-
land en Amerika was Pilditch ervan overtuigd dat 
grote internationaal opererende ontwerpbureaus de 
toekomst hadden.48 Hij richtte zich hierbij op de 
‘open markt’ die hij met de komst van de EEG zag 
ontstaan. Deze zou veroverd moeten worden door 
een keten van bureaus te openen of over te nemen 
op het Europese vasteland. De eerste buitenlandse 
vestiging van AID kwam omstreeks het midden van 
de jaren zestig tot stand in Brussel. Deze stad moest 
immers het hart van de EEG worden en Pilditch 
verwachtte dat hier de hoofdkantoren van Europese 
bedrijven zouden neerstrijken.49 Eind jaren zestig 
volgden vestigingen in Stockholm en Zürich.50  
Zijn strategie was succesvol en een groeiend  
deel van de omzet van AID werd in het buiten- 
land gerealiseerd.51  

De ontwerper maakt verkoopgereedschappen 
Pilditch was door de vele lezingen die hij gaf en  
de boeken en artikelen die hij schreef een bekende 
figuur in de internationale ontwerpwereld, ook in 
Nederland.52 Zijn eerste boek – het in 1961 ver-
schenen The Silent Salesman waarin het proces  
van verpakkingsontwikkeling werd beschreven  
en geanalyseerd – verscheen in 1963 op de  
Nederlandse markt onder de titel Pakkende  

                                                              
bedrijfsnaam. Zie: rapporten AID; Stichting Albert Heijn 
Erfgoed (SAHE) D.341 ‘Huisstijl’; interview Cree,  
12 oktober 2004. 
47 AID, ‘News’, oktober 1968; privé-archief Munck. 
48 Pilditch, op. cit. (n. 39), p. 2. 
49 Idem, p. 33; interview Cree, 12 oktober 2004. 
50 Waarschijnlijk opende de Brusselse vestiging in ca. 
1964. Zie: Pilditch, op. cit. (n. 39), p. 33; Het kantoor in 
Zürich opende in juli 1968. Zie: AID, ‘News’, oktober 
1968; pa. Munck; AID werkte vanaf 1968 samen met het 
ontwerpbureau van de Zweedse graaf Sigvard Bernadotte. 
In 1969 nam AID een meerderheidsbelang in dit ontwerp-
bureau. Zie: AID, ‘News’, oktober 1968; pa. Munck;  
‘Britse ontwerpgroep AID gaat samen met Zweedse 
groep’, Ariadne (16), april 1969, p. 449. 
51 In 1964 en 1967 was respectievelijk ca. 4 % en 25 %  
van de ‘werkzaamheden’ uit het buitenland afkomstig.  
Zie: ‘Nieuw beeldmerk voor restaurant van Albert Heijn’, 
Ariadne (13), maart 1967, p. 399; In 1967 en 1972 werkte 
AID voor respectievelijk 8 % en 54 % voor buitenlandse 
klanten. Zie: H.V.G., ‘AID gaat audiovisuele programma’s 
maken : James Pilditch blijft de Hollandse markt bestor-
men’, Ariadne (22), 1 juni 1972, p. 735; Vreemd genoeg 
worden voor de werkzaamheden in 1967 uiteenlopende 
getallen gegegeven. Onduidelijk is echter hoe deze werk-
zaamheden werden berekend. 
52 Pilditch werd na zijn overlijden in 1995 door Sir Terence 
Conran – ontwerper en daarnaast oprichter van het beken-
de meubelwarenhuis Habitat – zelfs beschreven als ‘one of 
the most important people in postwar Britain in terms of 
educating the business community about the need for 
design in industry.’ Uit: ‘James Pilditch’, The Times,  
8 september 1995. 
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Verpakkingen.53 Pilditch maakte van de publicatie 
van het boek gebruik om in 1964 in Nederland en-
kele lezingen te geven waaronder één op de verpak-
kingsbeurs Makropak.54 Deze lezing was typerend 
voor zijn opvattingen over ontwerpen:  

 ‘Geef enkele ontwerpers de gelegenheid  
een verpakking te veranderen en zij zullen meteen 
beginnen om een verpakking fraaier te maken –  
of te moderniseren. […] Men behoeft niets tegen 
schoonheid en goede smaak te hebben, maar als 
men spreekt over verpakking, zou men zich in  
gemoede moeten afvragen waarom men eigenlijk 
ontwerpers inschakelt. […] Meestal worden ont-
werpers ingeschakeld om te helpen de winst te  
vergroten. En hier ligt duidelijk de taak van ont-
werpers. Zij moeten verpakkingen tot verkoop-
gereedschappen omvormen.’55 

Pilditch constateerde dat ontwerpers op hun 
opleiding weinig leerden over de technische produc-
tie en de levensloop van verpakkingen, ‘van vul-
machine tot vuilnisbak’. Nog belangrijker achtte 
hij dat ze nauwelijks iets leerden over marketing. 
Dit terwijl ze moesten kunnen optreden als mar-
ketingadviseur en verstand moesten hebben van  
de ‘zeer degelijke’ onderzoeken die fabrikanten 
gebruikten om de consument te bevragen.56 Alleen 
op deze wijze zouden ontwerpers goed in staat zijn 
het ‘gezicht’ dat de opdrachtgever aan de klant  
wilde tonen tot uitdrukking te brengen: ‘Zij moe- 
ten begrip hebben voor zakelijke methoden en  
moeten deze ook zelf toepassen.’57  

Volgens Pilditch was de alleen werkende  
‘artiest’ gedoemd uit te sterven: ‘Ontwerpers zullen 
zich moeten organiseren om de hoeveelheid en de 
grote verscheidenheid van dit werk behoorlijk te 
kunnen aanpakken. Sinds de verpakking als een 
integrerend onderdeel van het ontwerpproces  
wordt gezien, kan een ontwerpbureau met een  
staf van goed opgeleide ontwerpers, zich voor  
één opdrachtgever bezighouden met het ontwerpen 
van het handelsmerk, de producten en verpakkingen. 
Maar ook nog met het ontwerpen van winkelzaken, 

                                                
53 James Pilditch, The Silent Salesman : How to Develop 
Packaging that Sells, London 1961; James Pilditch,  
R.J. Sinia, Pakkende verpakkingen : Verpakking als stille 
verkoper, Alphen aan den Rijn 1963; zie voor boekbespre-
kingen: J. Stark, ‘Verpakkingsontwerper moet naar zake-
lijk succes beoordeeld worden’, Ariadne (4), januari 1964, 
p. 105; ‘Pakkende verpakkingen’, Revue der Reclame (3), 
februari 1964, p. 105. 
54 ‘James Pilditch : toekomst aan het ontwerpteam’, 
Ariadne (17), april 1964, p. 495; ‘Sommige ontwerpers 
zijn bang voor nieuwe ideeën’, Revue der Reclame (9),  
mei 1964, pp. 382-384; : ‘“Pakkende” verpakkingen’ 
(143/144), juni/juli 1964, Maandbericht, pp. 6-7. 
55 ‘Sommige ontwerpers zijn bang voor nieuwe ideeën’, 
Revue der Reclame (9), mei 1964, pp. 382-384 (382); zie 
verder: ‘James Pilditch : toekomst aan het ontwerpsteam’, 
Ariadne (17), april 1964, p. 495; Dezelfde lezing werd ook 
integraal gepubliceerd door het IIV. Deze organiseerde een 
informele ontmoeting tussen Pilditch en Nederlandse 
verpakkingsontwerpers. Zie: ‘“Pakkende” verpakkingen’, 
Maandbericht (143/144), juni/juli 1964, pp. 6-7. 
56 ‘Sommige ontwerpers zijn bang voor nieuwe ideeën’, 
Revue der Reclame (9), mei 1964, pp. 382-383. 
57 Idem, p. 384. 

briefpapier, showrooms, kantoren, reclame-
materiaal, tentoonstellingsstands, enzovoort.’58 

Verpakkingsontwerpers moesten dus de  
winst van de opdrachtgever verhogen. Daarvoor 
moesten ze verstand hebben van technische zaken 
en marktonderzoek en moesten ze zich organiseren 
in ontwerpbureaus. Op die manier konden ze ook 
meer services aan een opdrachtgever aanbieden 
zoals het ontwerpen van een huisstijl. AID –  
dat model stond voor de door Pilditch beschreven 
ontwikkeling – was gezien zijn expertise dus de 
perfecte kandidaat om een huisstijl te ontwerpen 
voor AH en Jonker kreeg dan ook toestemming  
om AID een offerte te laten maken. 

Offerte van AID 
Pilditch had niets teveel gezegd toen hij zei dat  
een ontwerper ook ‘zakelijke methoden’ moest  
toepassen. AH ontving eind 1964 een indrukwek-
kende offerte van het ontwerpbureau, het ‘Design 
Programme’. Hierin was de ontwikkeling van de 
huisstijl opgesplitst in zeven verschillende ’fases’.  

Fase I bestond uit een onderzoeksperiode à  
ƒ 1873,50. AID ‘will review the factors bearing  
on the problem of developing an appropiate visual 
identity’.59 De ontwerpers zouden op basis van een 
veldonderzoek, onderzoeksrapporten en gesprekken 
met medewerkers van het bedrijf, een analyse van 
de bestaande en de gewenste situatie maken. De 
uitkomst van dit onderzoek werd vastgelegd in  
een zogenoemd ‘Design Platform’ (fase II). ‘The 
purpose of this is to make sure that the designers 
have understood the problem properly and that  
the action they propose is correct. This report  
will be submitted to Albert Heijn in written form  
for approval.’  

Fase III betrof het ‘Creative Design’ à ƒ 5900. 
‘When the “Design Platform” is approved, the de-
signers will concentrate on the creative aspects. 
They will develop a number of marks etc., until  
they feel satisfied that Albert Heijn’s objective has 
been reached.’ Vervolgens kon de opdrachtgever 
aangeven welke voorbeelden van huisstijltoepas-
singen, zoals bijvoorbeeld een verpakking, voor  
de presentatie van het voorstel aan de directie  
gewenst waren (fase IV ‘Presentation’ à ƒ 262,50). 
Niet vermeld was overigens dat de eigenlijke pre-
sentatie altijd vergezeld ging van een rapport waar-
in een terugkoppeling plaatsvond naar het ‘Design 
Platform’.  

Daarna volgde fase V: (‘marketresearch’) 
waarin desgevraagd de herkenbaarheid en de asso-
ciaties die het embleem opriep, werden onderzocht: 
fase VI (‘modifications’), waarin eventuele aanpas-
singen plaatsvonden naar aanleiding van fase IV  
of V, en fase VII à ƒ 360,- (‘Specifications’) die 
betrekking had op de levering van de werktekenin-
gen van de gekozen ontwerpen. Alle fases waren 
voorzien van een tijdsindicatie. De totale kosten  
van de offerte – voor zover gespecificeerd –  
bedroegen ƒ 8360,-. 60  

                                                
58 Ibidem. 
59 AID, ‘Suggested Design Programme for Albert Heijn 
N.V.’, December 1964; SAHE D.341 ‘Huisstijl’. 
60 Ibidem. 
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Dit ‘Design Programme’ moet erg aantrek-
kelijk zijn geweest voor Albert Heijn. De gestruc-
tureerdheid gaf de indruk dat AID wist wat ze deed 
en dat ze een methode had die zich in de praktijk 
bewezen had. Daarnaast gaven de van prijzen voor-
ziene fases, al dan niet te realiseren, de opdracht-
gever een zekere controle over de huisstijlontwik-
keling en daarmee ook over het bedrag dat ze kwijt 
was aan het huisstijlvoorstel. Het is dan ook geen 
wonder dat Albert Heijn snel instemde met deze 
offerte.  

Ook voor AID was het ‘Design Programme’ 
aantrekkelijk. Opdrachtgevers hadden vaak moeite 
met het formuleren van een goede briefing wat het 
ontwikkelingsproces vertraagde en de kosten voor 
het ontwerpbureau deed oplopen. Met het plan van 
aanpak wist de opdrachtgever waaraan hij begon en 
raakte hij meteen betrokken bij de huisstijlontwik-
keling. Het mooiste was natuurlijk dat het AID was 
die de regie voerde over de huisstijlontwikkeling en 
de wensen van de opdrachtgever herformuleerde in 
het ‘Design Platform’. Dit maakte het makkelijker 
de rol van het toch onvoorspelbare smaakoordeel 
van de opdrachtgever te elimineren. 

Een dergelijke gestructureerde aanpak van 
ontwerpopdrachten, waarbij tekstuele middelen 
werden ingezet om opdrachten te plannen en op-
drachtgevers te overtuigen, was typerend voor  
Engelse ontwerpbureaus. Eerder al bleek Henrion 
bij de huisstijlopdracht van KLM gebruik te maken 
van nauwkeurig geformuleerde rapporten. Neder-
landse ontwerpbureaus waren hierin, zeker in de 
jaren zestig, minder bedreven. Rapporten en derge-
lijke schreven ze, op een enkele uitzondering na, 
niet. Tekstuele uiteenzettingen en planningen van 
grote opdrachten, zo blijkt uit archiefmateriaal,  
zijn afwezig, of bleven beperkt tot hooguit  
enkele A4’tjes.61 

Huisstijlvoorstel van AID 
Nadat AH de offerte van AID had goedgekeurd, 
kwamen Pilditch en enkele van zijn medewerkers 
naar Nederland. Alvorens langs te gaan bij het  
bedrijf inspecteerde Pilditch een paar winkels  
van het AH. In zijn memoires schreef hij over dit 
eerste bezoek: ‘Albert Heijn was run by two de-
lightful brothers who were admired thoughout the 
Netherlands. The company’s image didn’t reflect 
them at all.’ De winkels van AH noemde hij ‘not 
impressive. Some were small, no more than corner 
stores. Other were larger, very cheap and agressive 
to my eye. Windows were plastered with one 
slashed price after another, vile posters of an  
ugly man pointing his thumb down.’62 Op het 
hoofdkantoor aangekomen legden Jonker en 
Legerstee de opdracht gedetailleerd uit.63 

                                                
61 Het geringe belang dat Nederlandse ontwerpers aan 
rapporten en planningen hechtten, blijkt ook uit het feit  
dat – zoal ze al bestonden – oud-ontwerpers ze niet 
bewaarden. Oud-ontwerpers van HDA en AID deden  
dit wel. Uit: interview Munck, 8 oktober 2004; interview 
Tim Williams, 8 oktober 2004; interview Cree, 12 oktober 
2004; interview Alan Parkin, 27 oktober 2004. 
62 Pilditch, op. cit. (n. 39), p. 46. 
63 Interview Jonker, 29 september 2004. 

Albert Heijn’s belangrijkste eis was dat de 
huisstijl haar ‘karakter’ moest overdragen op het 
publiek.64 Uit eigen imago-onderzoek was geble- 
ken dat het bedrijf erin geslaagd was ‘een image op 
te bouwen dat in wezen boven het image van een 
kruideniersbedrijf uitstijgt. Albert Heijn […] is een 
zaak die in wezen symbool is voor het moderne 
huisvrouw zijn.’65 Toch waren er twee zwakke  
punten. Zo was er was een gebrek aan ‘warmte’  
in de relatie met de klant. Dit moest op ‘uiterst  
moderne wijze’ gecorrigeerd worden opdat de 
‘geëmancipeerde vrouw’ niet zou worden afge-
schrikt. Daarnaast moest de ‘kwaliteitssuggestie’ 
versterkt worden. Dit vooral met het oog op  
De Gruyter dat een sterk kwaliteitsimago had.66  
Het gebrek aan vriendelijkheid en kwaliteit in  
de uitstraling van het AH zou gecorrigeerd moe- 
ten worden door een nieuw AH-merk, waarbij  
in het bijzonder gelet werd op de toepassing op 
verpakkingen.67  

Vervolgens keken Pilditch en zijn mede-
werkers enkele dagen rond in de filialen van Albert 
Heijn en zijn concurrenten en hielden ze interviews 
met medewerkers.68 De conclusies die ze uit het 
onderzoek trokken, zijn jammer genoeg onbekend; 
het in de offerte voorgestelde ‘Design Platform’ is 
nergens te vinden. AID kwam in mei 1965 terug bij 
Albert Heijn met een huisstijlvoorstel – bestaande 
uit ‘Scheme A’ en ‘Scheme B’ – dat, na een korte 
inspectie door Jonker en Legerstee aan de directie 
werd gepresenteerd. De presentatie zelf was in han-
den van de ontwerper van het voorstel, John Harris, 

                                                
64 Persbericht, ‘Albert Heijn introduceert nieuw beeldmerk 
: Nieuwe “house style” moet karakter van Albert Heijn 
overbrengen’, ca. februari 1966 uit persmap ‘Symbool  
van kwaliteit : AH’; SAHE D.341 ‘Huisstijl’. 
65 Uit: Albert Heijn, ‘Uittreksel van een rapport naar  
aanleiding van een psychologisch marktonderzoek binnen 
de aktieradius van de eigen vestigingen’, mei 1964, p. 3; 
SAHE [nog niet geïnventariseerd]. Verder in het uittreksel; 
‘Albert Heijn wordt gezien als een zaak met een onont-
koombare persoonlijkheid. Deze heeft het beeld van een 
modern en vooral dynamisch bedrijf met een groot assor-
timent. Albert Heijn breidt zich steeds meer uit en poneert 
zich zowel in publiciteit als in aanbiedingspolitiek voort-
durend. Het is de zaak voor de jonge geëmancipeerde 
vrouw uit het betere milieu, de vrouw die niet zo aan het 
huishouden is gebonden en zich niet stoort aan anderen. –
 De Coöperatie heeft een minder krachtige persoonlijkheid 
dan Albert Heijn en wordt gezien als een moderne solide 
zaak met een grote sortering waar het voordelig kopen is. 
De klant die er thuishoort is de wat slordige huisvrouw  
die met haar gezin in het midden van de maatschappij staat 
en een speciale (politieke) binding aan deze zaak heeft. –
 De Gruyter wordt gezien als een vooral degelijke zaak 
waar de kwaliteit van de artikelen voorop staat. Het is  
de zaak voor de vrouw die zich wel aan de traditie heeft 
ontworsteld maar toch onzeker in het leven staat, Ze kan 
moeilijk beslissen en is erg precies in het huishouden.  
In wezen: de onzekere huisvrouw. – Simon de Wit is een 
zaak met een weinig pregnante image. Het is de zaak waar 
voordeligheid en soliditeit voorop staan. De vrouw die er 
thuishoort is de wat kleurloze en slordige volksvrouw die 
er zelf vooral de gezelligheid op prijs stelt.’ 
66 Ibidem, p. 5. 
67 L.B., ‘Albert Heijn voert nieuwe house style in’, 
Ariadne (13), maart 1966, pp. 289, 291-292 (289); op. cit. 
(n. 64). 
68 Interview Jonker, 29 september 2004. 

114



[ill. 14b] Pilditch buigt zich met  Harris over werktekening voor AH, 1966
’James Pilditch : bureau dat het nieuwe ‘gezicht’van ah ontwierp’, Allerhande (3), maart 1966, p.3

[ill. 14a] Model dat AID bij de presentatie aan AH  liet zien, 1966
De wagen is wat beschadigd door de zoontjes van Jonker
SAHE

[ill. 12] ‘Scheme A’, 1965
SAHE D.341 ‘Huisstijl’

[ill. 13] ‘Scheme B’, 1965
SAHE; dia 20096

[ill. 14c] Harris overhandigt Jonker een AH-verpakking, 1966
’James Pilditch : bureau dat het nieuwe ‘gezicht’van ah ontwierp’, Allerhande (3), maart 1966, p.3

[ill. 11a] Verpakkingen en ‘tourhostess’ van Lyons Bakery, ca. 1965
Paul Mertz, ‘Image building in de praktijk : Lyons Bakery’, Revue der Reclame (4), februari 1965, pp. 202-203

[ill. 11a] Vrachtwagen van Lyons Bakery, ca. 1965
James Pilditch, Communication by design : a study in corporate identity, Maidenhead, 
Berkshire 1970, p. 55
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[ill. 15a-e] Foto’s uit AH-persmap, 1966
SAHE D.341 ‘Huisstijl’

[ill. 15a]

[ill. 15b] [ill. 15c]
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[ill. 15h] Hofleverancierswapen op 
AH-bestelwagen in huisstijl, ca. 1966
SAHE; dia 20091

[ill. 15f] Nieuwe bedrijfskleding, ca. 1966
SAHE; dia 20099

[ill. 15g] AH-bestelwagen in huisstijl, ca. 1966
SAHE; dia 20089

[ill. 15d]

[ill. 15e]
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bijgestaan door James Pilditch.69 Het bijgaande 
rapport geeft een goede indruk van de aandacht  
die AID aan haar presentaties besteedde.70 

‘Scheme A’ betrof het nu nog steeds ge-
bruikte Albert Heijn logo [ill. 12]; ‘This symbol  
is developed from the letters ‘ah’. In context we 
believe that it communicates the following facts: 
your company is progressive, it sells good quality 
products. It does not communicate good value for 
money or friendliness, but our opinion is that these 
can be communicated much more effectively by 
other means. Value for money can be communicated 
by advertising. Friendliness is best communicated 
by environment and package design. We consider 
that the strength of this symbol lies in its neutral 
quality. It has qualities of its own (e.g. simplicity, 
strenght, quick recognition) but at the same time  
it will take on the character of the company it repre-
sents.’71 Als huisstijlletter stelde AID de Brasilia 
voor, een door de Zwitserse ontwerper Hollenstein 
(1930-1974) ontworpen schreefloze letter: ‘The 
forms of the letters are broad and generous in pro-
portion and are very legible. They have a friendly 
character and give added quality to the whole 
identity.’ De voorgestelde huisstijlkleuren waren 
lichtblauw en donkerblauw; ‘to reïnforce the image 
of quality and to suggest freshness and hygiene’. 

‘Scheme B’ was een afbeelding van een 
huisvrouw met een winkelmandje [ill. 13]. ‘This 
symbol is the stylised figure of a ‘housewife’. We 
have deliberately developed a symbol based on a 
human approach to meet the requirement of friend-
liness (cosiness) mentioned in your report. We think 
the symbol meets this requirement but only at the 
sacrifice of other very important ones. It communi-
cates friendliness, it is simple and unique, it has 
quick recognition and it can be re-produced easily. 
The most serious limitation is that it will not be 
applicable to all manifestations (e.g. packaging for 
men’s shirts and underwear). It is likely to date 
quickly as a company symbol.’72 Als huisstijlkleur 
stelde AID rood voor, wat haar toepasselijk leek 
voor winkelgevels. Overigens was dit ook de be-
staande ‘huisstijlkleur’ van AH. Ze merkte echter 
wel op dat het misschien ‘too agressive’ was voor 
het nieuwe ‘image’ van Albert Heijn.  

Volgens AID bood ‘Scheme A’ de meeste 
kans op succes. Hierop demonstreerde het bureau 
enkele huisstijltoepassingen [ill. 14a] en stelde ze 
vast welke problemen ze voor Albert Heijn had 

                                                
69 Ibidem; Pilditch, op. cit. (n. 39), pp. 46-47. 
70 AID, ‘Albert Heijn NV : Report on the proposed visual 
identity’, mei 1965; SAHE D.341 ‘Huisstijl’. 
71 Ibidem. 
72 Ibid.; De toepassing van een dergelijk mascotte was –
 met name bij voedingsfabrikanten – niet ongewoon. 
Typerende Nederlandse voorbeelden betreffen het 
Drostemannetje van chocoladefabrikant Droste en  
de koffieaanprijzende Nellie van thee, koffie- en 
tabaksfabrikant Van Nelle. Dergelijke figuurtjes werden 
steeds minder gebruikt in de jaren zestig aangezien hun 
figuratieve karakter een brede toepassing in de weg stond. 
Zie: Pim Reinders, Koffie in Nederland : Vier eeuwen 
cultuurgeschiedenis, Zutphen 1994; Jantien Anderiessen 
(red.), Reclamehelden : Magazine ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Reclamehelden, Amsterdam 1999. 

opgelost: ‘Conclusions. 1) You now have the ele-
ments of a recommended visual identity which,  
we believe, will help Albert Heijn improve still 
further its communication with the public and  
other audiences. 2) We have shown, simply, how 
you may identify shops, vehicles, packs […] 3)  
We have considered the problem of brandnames 
[…]’ etc. Tot slot gaf AID suggesties voor een 
verdere samenwerking: ‘Future action. 1) You may 
want to test the new identity. We will be happy  
to advise you on this if you require. 2) We will  
prepare references for you to keep. 3) We would 
then like to consider the detailed aplication of the 
scheme with you, working to priorities you state.’73  

Al met al een uiterst gelikte en klantgerichte 
presentatie die niets aan duidelijkheid te wensen 
over liet. Hierbij paste AID er zorgvuldig voor op 
om te zelfverzekerd over te komen. In haar rapport 
wisselde ze ferme uitspraken zoals ‘it communi-
cates’, ‘it will’ en ‘it can’ af met onzekerheden als 
‘we believe’ en ‘we think’. De opdrachtgever toon-
de zich snel overtuigd van ‘Scheme A’. Volgens 
Jonker ging ‘Ab Heijn meteen om, die zei: “Dat 
doen we, die nemen we.” Toen zei ik nog moeten 
we dat niet onderzoeken, moeten we dat niet testen 
meneer Heijn? “Nee, nee, ga het maar uitvoeren!”’74 
Vervolgens werd de huisstijl uitgewerkt en officieel 
geïntroduceerd op 1 maart 1966 [ill. 14b-c, 15a-h].75  

De introductie van de huisstijl van AH werd 
uitgebreid belicht in Allerhande, het klantenblad van 
het bedrijf. Hierin werd op zeldzaam heldere wijze – 
geïnspireerd door Pilditch – uitgelegd waarvoor de 
huisstijl diende: ‘Met de nieuwe uiterlijke herken-
ning wil Albert Heijn N.V. zich van een eigen 
“image” bij het Nederlands publiek verzekeren.  
Met dat Engelse woord “image” duidt men het beeld 
aan dat men van iets of iemand in de geest met zich 
meedraagt. Bij de vorming van zo’n image maken 
ondernemingen tegenwoordig veelal gebruik van 
een “house style”. De KLM bijvoorbeeld beoogde 
met de vernieuwing van haar uiterlijk in 1963 onder 
meer het publiek duidelijk te maken dat ze een 
luchtvaartmaatschappij is waarin men vertrouwen 
kan hebben, waar men van opaan kan. Albert Heijn 
wil nu duidelijk maken een vriendelijk modern  
bedrijf te zijn waar men kwaliteit kan kopen. […] 
Het is daarbij uiteraard een eerste vereiste dat de 
ervaringen van de klanten overeenstemmen met  
de verwachtingen die het bedrijf met zijn uiter- 
lijke verschijning wekt.’76  

De hierop volgende implementatie van de 
huisstijl gebeurde op vervangingsbasis. Het druk-
werk werd het snelst aangepast en ook het wagen-
park werd al snel van de huisstijlkleuren voorzien. 
Hieraan waren weinig kosten verbonden aangezien  

                                                
73 AID, op. cit. (n. 70). 
74 Interview Jonker, 29 september 2004; De lezing van 
Jonker werd bevestigd door voormalig president-directeur 
Albert Heijn. Uit: telefoongesprek Albert Heijn,  
15 november 2004. 
75 Op. cit. (n. 64). 
76 ‘Nieuwe “house style” moet het karakter van ah 
overbrengen’, Allerhande (3), maart 1966, p. 1. 
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er net een nieuwe serie vrachtwagens werd aan-
geschaft. Het aanbrengen van de nieuwe winkel-
belettering duurde aanmerkelijk langer, meer dan 
twintig jaar.77 De implementatie van de huisstijl op 
verpakkingen, waarmee het allemaal begonnen was, 
kreeg echter een ander verloop dan was voorzien. 

Een modern verpakkingsbeeld       
voor AH 

Modern is steriel 
De verpakkingen die AID voor AH ontwierp, had-
den minimalistische lay-outs waarin strakke schreef-
loze productnamen werden gecombineerd met een 
duidelijke productfotografie. Deze modernistische 
vormgeving was echter nauwelijks in staat de eetlust 
op te wekken. De verpakte biscuits zagen er bij-
voorbeeld wel erg droog uit. Jonker en Swart waren 
dan ook niet tevreden met deze nieuwe verpakkin-
gen. Volgens Swart waren ze ‘te klinisch’ en zat er 
te weinig ‘verwennerij’ in.78 Jonker uitte zich op 
soortgelijke wijze over een door AID ontworpen 
proefverpakking voor mariabiscuits; ‘er was erg met 
het merk gespeeld, ze bestond meer uit grafische 
vormen dan dat het een aantrekkelijk consumenten 
product was’.79 De bewoordingen waarin Swart en 
Jonker over de verpakkingen van AID spraken, 
waren typerend voor de kritiek die de reclamewe-
reld in de jaren zestig had op het modernisme, toen-
tertijd vrijwel synoniem met Zwitsers drukwerk.  

Reclameman F. Bruning berichtte bijvoor-
beeld in 1960 in Revue der Reclame over een be-
zoek aan Zwitserland: ‘Het valt direct op bij de 
eerste kennismaking met de Zwitserse reclame-
uitingen, dat de precisie van het horlogemaken ook 
in de reclame is doorgedrongen. Hun advertenties en 
drukwerken zijn juweeltjes van stijlvolle typografie, 
van een precies afgewogen lay-out die alle elemen-
ten tot op de millimeter op hun plaats zet. Het ge-
volg is dan ook vaak dat het geheel iets steriels 
heeft. Dit lijkt geen lévende reclame meer. De regels 
zijn totterdood toegepast. […] Een Zwitserse krant 
neem je echt niet likkebaardend ter hand om even 
snel de kopzinnen van de belangrijkste schandaaltjes 
en sensationele roofmoorden door te stormen. Het  
[…] wordt even gedegen opgemaakt als een  
beursbericht.’80  

De combinatie ‘steriel’ en ‘Zwitsers’ werd in 
de jaren zestig regelmatig gebruikt bij de bespreking 
van modernistische ontwerpen in reclamevakbladen. 
Zo stelde recensent J.W. Holsbergen van Revue der 
Reclame in 1961 in een kalenderbespreking: Het 
peil van het grafisch werk in Nederland wordt elk 
jaar hoger, technisch en esthetisch. Men wordt 
Zwitser in kunnen […] Wel is hier en daar al de 

                                                
77 Interview Jonker, 29 september 2004. 
78 Interview Swart, 4 november 2004. 
79 Interview Jonker, 29 september 2004. 
80 F. Bruning, ‘Reisjournaal der reclame : Te grote precisie 
maakt Zwitserse reclame steriel’, Revue der Reclame, 
november 1960, p. 794. 

beruchte Zwitserse steriliteit bereikt.81 Recensent 
Rolf Mager van Ariadne zag in 1962 drukwerk  
van de Zwitserse geneesmiddelenfabrikant Geigy  
in het Stedelijk Museum. Het was ‘o zo hygiënisch. 
Net als hun verbandgaas: steriel. Het papier, het 
lettertype, de tekstkolommen, de kleurvlakken,  
de foto’s, de compositie, machinaal verpakt; men  
is er niet met de handen aan geweest.’82 In een be-
spreking van werk van Zaanse grafici merkte recen-
sent Lidio Blanksteijn in 1965 op: ‘De meeste werk-
stukken deden modern aan, soms wat erg “clean” in 
typografie, Zwitsers zo gezegd […] waardoor som-
mige vellen papier wat erg steriel leken.’83  

De scherpste kritiek op modernistische vorm-
geving kwam van Emile de Vries – hoofd reclame 
bij Bührman Ubbens – die onder het pseudoniem 
Aldus, regelmatig columns schreef in Revue der 
Reclame waarin hij stevig afgaf op het modernisme 
[ill. 16a]. Hij verbaasde zich in het bijzonder over 
het gebruik van schreefloze letters door modernis-
tische ontwerpers. In een bespreking van het letter-
type Univers schreef hij: ‘[…] we hebben er de 
zoveelste onpersoonlijke steriele letter bij. Weer  
een letter zonder sfeer, kaal en naakt, een letter  
die op water en brood leeft. Er zijn weinig gevoels-
mensen die zo’n letter kunnen begrijpen. […] zo’n 
letter is evenals zoveel van die moderne stijlen zo 
dood als pier.’84  

Een enkele keer leverde hij ook op indirecte 
wijze kritiek op de houding van modernistische 
ontwerpers. Zo schreef hij in 1960 een kritisch  
artikel over de geschiedenis en de invloed van  
het Bauhaus. Onder de nieuwe navolgers van ‘de 
Bauhausgedachte’ nam hij een ‘Messiashouding’ 
waar: ‘Deel mijn visie en er komt een betere wereld 
met mooiere dingen en bruikbaarder produkten. […] 
een deel van de begaafste aanhangers van het 
Bauhaus [is] stil blijven staan in de periode van 
1926. […] De Bauhausgedachte heeft iets demago-
gisch, het benadert massa’s, maar buigt zich niet 
welwillend naar de enkele mensen. Alleen een 
“happy-few” kan het werkelijk waarderen. Het is 
vaak ongezellig, verstandelijk en koel [ill. 16b].’85  

                                                
81 J.W. Holsbergen, ‘Het eerste blad zal er wel zijn afge-
scheurd : De kosten wil ik u graag vergoeden’, Revue der 
Reclame, februari 1961, pp. 120-122 (120). 
82 Rolf Mager, ‘AGI-expositie duidelijk eens iets anders’, 
Ariadne (24), december 1962, pp. 1462-1463 (1463). 
83 Just Stark, ‘Expositie ‘Toegepaste grafische kunst’ : 
Tien jonge grafici in Zaanlands Lyceum’, Ariadne (1), 
januari 1965, pp. 18-21 (20). 
84 Aldus, ‘Kan men alleen leven van water en brood? : 
Moderne zuivere vormgeving te rationalistisch, te con-
structivistisch, te zakelijk’, Revue der Reclame, augustus 
1961, pp. 652-653 (653). 
85 E. de Vries, ‘Bauhaus : Dictatuur van de abstractie : 
Maakte in 1920 het ‘modern’ van nu : Zegen voor de  
industriële vormgeving’, Revue der Reclame, maart 1960, 
pp. 162-165 (164-165); zie verder: Aldus, ‘Duizendjarige 
leeservaring en de schreeflozen’, Revue der Reclame, mei 
1959, p. 251; Aldus, ‘Piet Zwart en de Zwitsers’, Revue 
der Reclame, maart 1961, pp. 228-229; Aldus, ‘Kan men 
alleen leven van water en brood? : Moderne zuivere vorm-
geving te rationalistisch, te constructivistisch, te zakelijk’, 
Revue der Reclame, augustus 1961, pp. 652-653; Aldus, 
[zonder titel], Revue der Reclame (7), april 1965,  
pp. 320-321. 
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[ill. 16a] Illustraties bij een artikel van Aldus over Zwitsers ontwerp, 1961
‘Ongetwijfeld […] zeer esthetisch’ en  ‘de humor is gortdroog’
Aldus, ‘Piet Zwart en de Zwitsers’, Revue der Reclame, maart 1961, pp. 228-229

[ill. 16b] Illustraties bij het kritische artikel van De Vries (Aldus) over het Bauhaus, 1960
Modernistische advertentie ‘…ongezellig…’ en een ‘gewone’  advertentie ‘…gezellig…’ met de vraag ‘een derde weg?’
Emile de Vries, ‘Bauhaus maakte in 1920 het “modern” van nu’, Revue der Reclame, maart 1960, pp. 162-165
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Wat critici misten in het werk van modernis-
tische ontwerpers was levendigheid, een beroep op 
emoties. Motivation- en imagoresearch had de re-
clamewereld immers laten zien – voor zover ze dat 
al niet wist – dat emoties sterke drijfveren waren 
voor het menselijk gedrag en een belangrijke rol 
speelden in aankoopbeslissingen. Het rationele en 
koele karakter van veel modernistische vormge-
vingsuitingen maakte deze in de ogen van de recla-
mewereld saai en onmenselijk, en dus ongeschikt 
om de verkoop te bevorderen. Daarbij kwam nog 
eens de grote stelligheid waarmee – zoals De Vries 
opmerkte – de meest uitgesproken modernistische 
ontwerpers hun opvattingen verkondigden. Met 
name Crouwel maakte tijdens zijn regelmatige  
publieke optredens, geen geheim van zijn mo-
dernistische opvattingen, zo blijkt uit reclame-
vakbladen. 

De kritische ontvangst van het modernisme  
in de reclamewereld kan – gezien het feit dat veel 
bedrijven vaker met reclamemakers, dan met ont-
werpers te maken hadden – een belangrijke rol heb-
ben gespeeld in de beslissing van bedrijven om geen 
(modernistische) huisstijl te laten ontwerpen. AID 
werd bijvoorbeeld tijdens de presentatie van zijn 
huisstijlvoorstellen geconfronteerd met directeur 
Aronson, van AH’s vaste reclamebureau Prad.86 
Deze was van mening dat – wat modernistische 
ontwerpers ook over ‘functionaliteit’ mochten  
beweren – het logo ‘albert heijn’ in schreefloze 
letters en zonder beginkapitalen slecht leesbaar  
was, het was een modegril! Om zijn gelijk aan te 
tonen stelde Aronson zelfs een plakboek samen  

                                                
86 Pilditch schreef later in zijn memoires over de presenta-
tie van het huisstijlvoorstel bij AH: ‘When the presentation 
was over and opinions were sought, the advertising man 
attacked John’s typography. He called it poor […] indeed, 
amateur. My heart sank. This, after all, was our first job  
in Holland. […] How was he to respond to the outburst? 
Without a word he drew from his briefcase a letter and 
handed it to the advertising man. The letter was from 
professor Hollenstein. It thanked John for letting him see 
the proposed use of his lettering, and congratulated him. 
He thought it good.’ Pilditch ging overigens nog wat 
verder in op de presentatie die volgens hem een toonbeeld 
was van het belang van een goede voorbereiding voor 
ontwerpers; ‘Round one to John, but there was more to 
come. John recommended a light but vibrant blue for  
the trucks, of which there were several hundred. The 
transportmanager, in the room, objected to the colour. 
‘There’s no such colour available,’ he said. ‘One like this 
will fade in no time,’ he added. That sounded a more 
serious criticism. One of the Heijn brothers looked at John 
quizically. So, in a more anguished way, did I. How little 
faith! John pulled from his briefcase a sheaf of letters. 
They were from the three firms that supplied paint for the 
vehicles. Each agreed that they could match the colour 
sample John had sent. They confirmed, too, that it fell 
within Albert Heijn’s exacting performance standards.  
I saw never more compelling evidence of the power of 
good research. […] John’s design was accepted not simple 
for its style or appropiateness, but because he had found 
out first that it worked in every detail.’ Uit: Pilditch, op. 
cit. (n. 39), pp. 46-47; De exacte keuze van de kleur werd 
uiteindelijk bepaald in overleg met verffabrikant Sikkens. 
Uit: e-mail Egbert Jonker, 3 november 2004; Overigens 
beschikte Albert Heijn niet over honderden vrachtwagens 
maar over tientallen, een typische overdrijving zoals  
Pilditch wel meer toepaste. 

met knipsels van advertenties waarin schreefloze 
letters zonder beginkapitaal werden gebruikt.  

Jonker toog hierop naar professor G.W. 
Ovink van de Universiteit van Amsterdam om zijn 
mening te vernemen over deze kwestie. Ovink was 
een internationaal gerespecteerd kenner van typo-
grafie die promotieonderzoek had verricht naar  
de leesbaarheid en de associatieve kwaliteiten van 
lettertypes. Ook volgens hem was het woordbeeld 
‘albert heijn’ moeilijker leesbaar.87 Zoals eerder 
bleek was de presentatie van AID echter zo over-
tuigend dat de onvrede van Aronson geen enkel 
bezwaar vormde voor de directie. 

Swart maakt warm verpakkingsbeeld 
Kort na de introductie van de huisstijl zette Jonker 
de uitwerking van verpakkingen door AID stop. In 
plaats daarvan gaf hij lokale freelance ontwerpers 
opdracht om met behulp van de huisstijlelementen 
een duidelijk en warm verpakkingsbeeld neer te 
zetten. Een ontwerper waarvan hij veel gebruik-
maakte was bijvoorbeeld Simon Lijster (1936-) 
[ill. 17a].88 De meest spannende ontwerpen waren 
echter afkomstig van Swart. Op harmonieuze wijze 
integreerde deze in zijn verpakkingsontwerpen de 
gewenste associaties van moderniteit, vriendelijk-
heid en kwaliteit [ill. 17c]. Voor de naamgeving van 
de producten gebruikte hij grote sierlijke cursieve 
scriptletters en zware stencilletters die een ouder-
wetse degelijkheid suggereerden. De geometrische 
vormentaal waarmee hij de verpakkingen decoreer-
de, verzachtte hij met rondingen. Ook paste hij fel- 
le en warme kleuren, en gouden dan wel zilveren 
accenten toe waardoor verpakkingen een luxe en 
levendige uitstraling verkregen. In de loop van  
enkele jaren kregen de belangrijkste huismerken  
van Albert Heijn zo een duidelijk karakter.  

Daarnaast ontwikkelde Swart vanaf 1967 ook 
een basisconcept voor de inrichting van AH-filialen. 
Door de snelle uitbreiding van het aantal supermark-
ten [ill. 18] was er bij het bedrijf behoefte ontstaan 
aan een aantrekkelijk standaard-interieur.89 Hierop 
gaf Jonker opdracht aan Swart om samen met een 
interieurachitect een nieuwe modulaire inrichting te 
ontwerpen.90 Swart’s filosofie was dat supermarkten 
meer moesten lijken op ‘een marktplaats met duide-
lijk herkenbare afdelingen voor groente, vlees, vis 
[…] en zelfs bruingoed en witgoed’.91 Deze afde-
lingen werden door hem op sfeervolle wijze aange-

                                                
87 E-mail Jonker, 25 oktober 2005. 
88 Telefoongesprek Jonker, 12 januari 2009. 
89 Voorafgaande aan deze opdracht had Swart van Jonker 
opdracht gekregen om suggesties te doen voor verbete-
ringen wat resulteerde in een slechts 8 pagina’s tellend 
rapport. Typerend voor Swart’s zakelijke houding was  
dat hij dit voor het vorstelijke bedrag van ƒ 16.000 aan 
Albert Hein wist te verkopen. Bijna hetzelfde bedrag dat 
AH voor ontwikkeling van de huisstijlelementen en de 
huisstijlmanual aan AID betaalde! Voorafgaand aan het 
ontwerp bekeek Swart samen met Jonker en Legerstee 
enkele als vooruitstrevend bekendstaande winkelketens 
zoals het Engelse Sainsbury en het Zweedse Irma. Uit: 
interview Swart, 4 november 2004. 
90 Dit was interieurarchitect Jan van Bommel, voorheen 
werkzaam bij C&A en betrokken bij de inrichting van 
schepen. Uit: interview Swart, 4 november 2004. 
91 Interview Swart, 4 november 2004. 
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[ill. 17a] AH-Verpakkingen, ca. 1966-1973
ontwerp : Simon Lijster
SAHE

[ill. 17b] Eerste AH-verpakking van Swart, ca. 1963
SAHE
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[ill. 17d] AH-Vrachtwagen met ‘warmere’ beschildering. ca. 1966-1970
ontwerp: Louis Swart
SAHE; dia 20090

[ill. 19] Ahold embleem, 1972
http://www.ahold.com/_media/4304.jpeg

[ill. 18] AH-Supermarkt in Baarn, ca. 1965
J.L. de Jager, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen : De geschiedenis van Albert Heijn en 
Koninklijke Ahold, Baarn 1994, p.182

[ill. 17c] AH-Verpakkingen, ca. 1966-1973
ontwerp: Louis Swart
SAHE
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duid door reusachtige kleurenfoto’s van ‘verstafe-
relen’ die op friezen langs de wanden werden aan-
gebracht. Daarnaast ontwierp hij voor de filialen  
een ordenende en precieze bewegwijzering die  
zonder meer afkomstig had kunnen zijn van Total 
Design. Boven het begin van elke rij stellingen  
werd een bord gehangen met een volgnummer,  
de naam van de categorie producten en een af-
beelding die verband hield met de producten  
die in de betreffende rij te vinden waren. 

Swart bleef tot aan het begin van de jaren  
zeventig voor Albert Heijn werken en zijn 
verpakkingen bepaalden nog lange tijd het beeld van 
deze kruidenier. Zijn modulaire inrichtingssysteem 
bleef, met enige aanpassingen, tot aan het einde van 
jaren tachtig in gebruik. De heldere bewegwijzering 
ruimde echter eerder het veld. Dit tot teleurstelling 
van Swart: ‘Het bleek intern geen werkbaar proces 
voor Albert Heijn te zijn.’92 Supermarkten veran-
derden volgens hem af en toe bewust de inrichting 
zodat de klant de weg kwijtraakte en op die manier 
nieuwe producten tegen zou komen. ‘Dat is typische 
verneukerij van de supermarkt.’ De laatste belang-
rijke opdracht die Swart uitvoerde voor AH was  
het ontwerp van het logo voor de Ahold Holding  
in 1972 waarvoor hij elementen leende uit het  
AH-logo [ill. 19].93 

Interessant is dat uit Swart’s uitgesproken en 
efficiënte gebruik van beeldende middelen deson-
danks toch een zekere modernistische houding naar 
voren komt. Hij was een groot bewonderaar van het 
werk van Total Design en onderhield vriendschap-
pelijke contacten met het bureau.94 Bij Swart gingen 
modernisme en een zekere klantvriendelijkheid 
echter hand in hand. Qua ontwerpen stond hij in de 
ontwerpwereld, zijn zakelijke en consumentgerichte 
houding sloot echter aan bij die van de reclamewe-
reld. Zelf zei hij over zijn positie in een interview: 
‘Ik was interessant voor Amerika omdat ik een  
Europese “style” had. In Nederland was ik interes-
sant omdat ik van het land kwam met de grote 
verpakkingsomzetten.’95 

Louis Swart Design Coördination (LSDC) 
De grote hoeveelheid werk die Swart kreeg,  
leidde er toe dat hij, ondanks eerdere bedenkingen, 
in 1968 alsnog een ontwerpbureau opende: Louis 
Swart Design Coördination (LSDC) [ill. 20a].  
Een bedrijf – zoals Swart kort na de oprichting  
tegen een journalist vertelde – met een duidelijke 
opvatting: ‘“Wat we doen moet appelleren aan  
het publiek. We moeten uitdrukken dat het bedrijf 
dienstbaar is aan de massa en er niet boven staat.” 
En de esthetica dan? “Die houden we wel in het 
oog, maar het blijft een middel en geen doel. Ons 
streven is vergroting van de omzet van de opdracht-
gever. […] “Als een vormgever iets gaat doen voor 
een opdrachtgever moet hij een duidelijk briefing 
krijgen. […] We moeten weten wat hij maakt, hoe, 

                                                
92 Ibidem. 
93 ‘Moedermaatschappij AH heeft nieuw beeldmerk’, 
Ariadne (3), januari 1972, p. 1. 
94 Interview Swart, 4 november 2004; interview Wim 
Crouwel, 13 mei 2005; interview Ben Bos, 2 juni 2005; 
interview Paul Schwarz, 19 december 2005. 
95 Interview Swart, 4 november 2004. 

wat zijn marktpositie is, welk imago hij wil creëren, 
hoe het publiek hem ziet.”’96 Met dergelijke zake-
lijke opvattingen trad hij duidelijk in de voetsporen 
van AID. 

Het in Amsterdam gevestigde LSDC groeide 
begin jaren zeventig uit tot een bijzonder succesvol 
bureau dat meer dan tien mensen in dienst had. Het 
succes van LSDC was mede te danken aan Swart’s 
georganiseerde aanpak, zo leverde hij volgens eigen 
zeggen altijd op tijd zijn ontwerpen af. Daarnaast 
had hij een goed zakelijk inzicht. In het laatste jaar 
dat hij, bijgestaan door een assistent, freelance 
werkte, bedroeg zijn omzet maar liefst ƒ 133.000, 
wat hem tot een van de best betaalde ontwerpers  
van Nederland moet hebben gemaakt. Deze omzet 
verdubbelde bijna in het eerste jaar van het bestaan 
van LSDC. Hij keek dan ook met verbazing naar de 
GKf die volgens hem veel te lage ontwerptarieven 
hanteerde. Het merendeel van werk van dit bureau 
bestond uit verpakkingsopdrachten.97 Het voerde 
echter ook enige kleine huisstijlopdrachten uit, zo-
als die voor de schoenenwinkelketen De Lange en 
chipsfabrikant Smiths [ill. 20b-c] waarvoor Swart 
zelfs een huisstijlmanual ontwikkelde.98 

Uit LSDC kwamen enkele van de bekendste 
packaging bureaus van Nederland voort. Zo zetten 
oud-medewerkers van LSDC in 1973 het bureau 
Ten Cate Bergmans op. Medewerkers van dit bureau 
stonden op hun beurt aan de basis van Nederlandse 
packagingbureaus als Du Bois Ordning, Millford-
Van den Berg Design en VBAT. LSDC speelde  
dan ook, net zoals Total Design en Tel Design voor 
grafisch ontwerpers, een belangrijke rol in de pro-
fessionalisering van het verpakkingsontwerpen in 
Nederland. Swart wordt ook wel ‘the pionieer of 
Dutch packaging design’ genoemd.99 

                                                
96 ‘Louis Swart Design Coordination vestigt zich in 200 m² 
modelkantoor’, Ariadne (8), februari 1968, pp. 174-175 
(175). 
97 Interview Swart, 4 november 2004. 
98 ‘LSDC maakte house-style voor De Lange’, Ariadne 
(38), september 1969, p. 1092; ‘Ruitvorm verdwijnt uit 
van gezicht van Smiths’, Ariadne (33), augustus 1970,  
p. 1129; Rond dezelfde tijd voerde deze van oorsprong 
Britse wereldmarktleider op het gebied van chips ook in 
Engeland een nieuwe huisstijl in van de hand van AID. 
Zie: J.E. Blake (ed.), A Management Guide to Corporate 
Identity, 1971 London, pp. 39-43. 
99 In de jaren zeventig sloot Swart op 43-jarige leeftijd 
LSDC en vertrok hij – voor de derde keer – naar het  
buitenland. Na zijn verblijf in Amerika eind jaren vijftig, 
had hij tijdens een sabbatical in de VS in 1965 een positie 
als ‘senior design director’ bij de Loewy vestiging in  
California aangeboden gekregen (projecten NASA en  
Civil Defense). De logistiek van het verkrijgen van een 
werkvergunning en – wederom – een internationale ver-
huizing deden hem toen echter besluiten zijn carrière in 
Nederland te vervolgen. Dit keer volgde hij een andere 
route. Hij wilde, niet ongewoon in de jaren zeventig, zich 
bezighouden met het ‘terugbetalen aan de maatschappij’. 
Na enige tijd te hebben lesgegeven aan het College of 
Marketing and Design in Dublin vertrok hij naar Canada. 
Hier werkte hij als sociaal werker in een jongerenopvang 
en gaf hij Engelse les aan immigranten. Vervolgens ves-
tigde hij zich in Amerika om pas in het nieuwe millen-
nium in Nederland terug te keren. Uit: ‘Louis Swart  
naar Loewy New York’, Ariadne (4), januari 1966, p.72; 
interview Swart, 4 november 2004; e-mail Swart,  
16 november 2008. 
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[ill. 20a] Louis Swart Design Coördination (LSDC), 1968
Kantoor, de man en zijn embleem
‘Louis Swart Design Coördination vestigt zich in 200m2 modelkantoor’, Ariadne (8), februari 1968, pp.174-175

[ill. 20b] Smiths-huisstijl vrachtwagen, 1970
Brochure Omnimark; Ba. Omnimark

[ill. 20c] Smiths-huisstijl, nieuwe chipszak en oude logo, 1970
‘Ruitvorm verdwijnt uit gezicht van Smiths, Ariadne (33), augustus 1970, p.1129
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AID in Nederland 

AID wordt een belangrijk ontwerpbureau 
De ontwikkeling van de huisstijl van Albert Heijn 
vestigt nogmaals de aandacht op de opmerkelij- 
ke ideologische scheiding die er bestond tussen  
de ontwerpwereld en de reclamewereld. Waar de 
reclamewereld het ontwerpen van een verpakking 
bijvoorbeeld zag als een bijproduct van ontwikke-
lingen van reclamecampagnes zag de ontwerpwe-
reld het – op een kleine groep freelance verpak-
kingsontwerpers na – als iets dat meer lag op het 
werkgebied van de reclamewereld. Ontwerpers  
die in staat waren om zowel een verpakkingsbeeld 
alsook een grote huisstijl te ontwerpen, waren moei-
lijk te vinden. Het gat dat op deze manier ontstond, 
schiep ruimte voor een bureau als AID om een grote 
klantenschare te verwerven in Nederland. Daarnaast 
bleek haar marktgeoriënteerde manier van ontwer-
pen, waarbij de opdrachtgever door middel van een 
zorgvuldig gestructureerd proces bij de hand werd 
genomen, erg aantrekkelijk te zijn voor het Neder-
lands bedrijfsleven. 

AID ontdekte door de opdracht van Albert 
Heijn dat er in Nederland een grote markt was  
voor huisstijlopdrachten die nog maar nauwelijks 
ontgonnen werd door lokale ontwerpbureaus als  
Tel Design en Total Design.100 Het kreeg al snel 
meer huisstijlopdrachtdrachten van opdrachtgevers 
als de Koninklijke Papierfabriek Van Gelder en 
Zonen (1967-1968) en chemiebedrijf KZO (1967), 
het resultaat van een fusie tussen Koninklijke Zout 
Ketjen en Koninklijke Zwanenberg Organon.101  
De invoering van deze laatste huisstijl ging echter 
niet door omdat KZO, na een reeks nieuwe over-
names, in 1969 fuseerde met kunstvezelfabrikant 
AKU tot de chemiegigant AKZO. Een nieuwe  
door AID ontworpen huisstijl voor de AKZO (1969-
1971) werd in 1971 geïntroduceerd [ill. 21a-b].102 
Ook ontwierp AID een huisstijl voor elektronica-
gigant Philips (1971-1972). Kleinere huisstijlen  
die AID ontwierp waren die voor scheepsbouwer 
Verolme, aannemersbedrijf Van der Vorm (1970), 
zeesleepvaartbedrijf Smit International (1971) en 
rondvaartbedrijf Spido (1971).103 De laatste grote 
huisstijlopdrachten die AID hier uitvoerde, waren 
die voor de bank ABN (1975) – de voorloper van  
de ABN-AMRO – en de Nederlandse Vereniging 
voor Wegenbouwers (1981).104 

                                                
100 Pilditch, op. cit. (n. 39), p. 31. 
101 AID, ‘Koninklijke Zout Organon : Notes of 
development of group symbol’, oktober 1967; AID, 
‘Koninklijke Zout-Organon N.V. : Corporate Identity : 
Design Proposition’, 15 december 1967’; beide uit privé-
archief Wibo Bakker. 
102 J. Deltenre, ‘Akzo huisstijl laat ruimte voor creativiteit ; 
Eric Baskerville (directeur AID) tegenstander van strikte 
voorschriften’, Revue der Reclame (7), februari 1971,  
pp. 198-199; interview Williams, 8 oktober 2004. 
103 [Verolme] ‘Gevonden’, Ariadne (44), november 1970, 
p. 1522; [Van der Vorm] ‘Nieuwe huisstijl Van der 
Vorm’s Aannemingsbedrijf’, Ariadne (27), juli 1970,  
p. 971; [Smit] ‘AID-huisstijl voor Smit’, Ariadne (19), mei 
1971, p. 688; brochures AID uit privé-archief Peter Cree. 
104 Brochures AID uit pa. Cree. 

Nederlandse bedrijven waren omstreeks 1970 
de belangrijkste buitenlandse klanten van AID. Dit 
roept de vraag op waarom Pilditch hier geen vesti-
ging opende. Eerder bleek immers dat hij grootse 
ambities had op dit gebied. Pilditch heeft inderdaad 
overwogen een kantoor te openen in Nederland. Dit 
gebeurde op aandringen van Albert Heijn dat hem 
suggereerde contact op te nemen met een ontwerper 
waarvan ze vaak gebruikmaakten. Er bestonden 
plannen voor een vergaande samenwerking met 
hem, er werd zelfs gesproken over een door AID te 
nemen meerderheidsbelang. De managing director 
van AID, Peter Cree, voorzag echter een verslechte-
rend economisch tij en raadde overname af. 105 
Het kan bijna niet anders of Pilditch moet hebben 
gesproken over Swart.  

Waarschijnlijk gaf Pilditch, zoals hij wel  
vaker deed, een iets te enthousiaste voorstelling  
van zaken. Uit een interview met Swart bleek dat  
er alleen maar een verkennend gesprek had plaats-
gevonden waarin ze elkaar aftastten. Ondanks het 
geweldige ‘flux de bouche’ van Pilditch lagen ze 
volgens Swart qua benadering, ‘wat de consument 
nodig had, toch te ver uit elkaar om serieuze ge-
sprekken te voeren’.106 Hij vond de man, ondanks al 
zijn kwaliteiten, net zoals de door AID ontworpen 
verpakkingen wat gladjes en ‘klinisch’. Uiteindelijk 
bleek, zoals uit de grote hoeveelheid Nederlandse 
opdrachten duidelijk werd, de geografische afstand 
geen probleem te zijn waardoor de opening van een 
Nederlandse vestiging voor AID op dat moment 
naar de achtergrond verdween.  

Van Gelder Papier 
De meest typerende huisstijlopdracht van AID  
was misschien wel die van de Koninklijke Papier-
fabrieken Van Gelder en Zonen. Dit concern was 
met meer dan 7000 werknemers een van de grootste 
papierfabrikanten van Europa.107 Voor de buiten-
wereld was dit echter slecht zichtbaar omdat veel 
bedrijfsonderdelen – in de loop van de tijd over-
genomen bedrijven – nog opereerden onder eigen 
naam [ill. 22a]. Na een reorganisatie door het  
Amerikaanse organisatieadviesbureau Booz Allan 
wilde Van Gelder zich opnieuw positioneren op de 
Europese markt.108 Hiervoor moest het zich echter 
wel op een eenduidige en gerichte wijze presen-
teren zodat ze een bij haar ambities passend imago 
kon verwerven.  

                                                
105 ‘Albert Heijn wanted us to be near them. […] Albert 
Heijn introduced us to a designer they used a lot, a 
Dutchman, with his own local office. We got on well.  
He agreed we should work together; indeed, we would  
buy the majority of stock in his company. […] But Peter 
Cree (managing director AID red. ) forecast a serious 
shortage of business in the coming year. […] He feared 
that if we diverted our Dutch work into a new office we 
would suffer in London. […] We did not establish that 
office in the Netherlands.’ Uit: Pilditch, op. cit. (n. 39),  
pp. 47-48. 
106 Interview Swart, 4 november 2004. 
107 AID, ‘Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen 
N.V. : Design Platform for the development of a corporate 
identity’, oktober 1967; uit pa. Wibo Bakker. 
108 Brochure AID [‘Van Gelder Papier NV : Change of 
company structure demanded a new identity’]; pa. Cree. 
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[ill. 21a] Akzo Design Manual, 1971
Pa. Munck

[ill. 21b] Akzo-embleem op hoofdkantoor en vrachtwagen, 1971
Brochure AID; Pa. Cree
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[ill. 22a] [ill. 22c]

[ill. 22e]

[ill. 22f]

[ill. 22b]

[ill. 22d]

[ill. 22a] Van Gelder-emblemen, 1967
[ill. 22b] AID-ontwerpster Karen Munck, 1969
[ill. 22c-f] Huisstijltoepassingen Van Gelder, 1968
[22a, 22d-e] AID, ‘Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V. : Corporate Identity : Design 
Proposition’, januari 1968; Pa. Bakker [22b] ‘Van Gelder Papier-verwerking’, De Eendracht (1), 
maart 1969 [20c] uit brochure Omnimark; Ba. Omnimark [22f] brochure AID; Pa. Cree
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Beter nog dan bij Albert Heijn laat deze  
opdracht zien hoe AID zich inleefde in het imago-
probleem van de klant. In tegenstelling tot bij  
Albert Heijn, is van Van Gelder namelijk wel een 
‘Design Platform’ bewaard gebleven. De paragraaf-
titels hiervan laten zich – net als de offertes van het 
AID – lezen als een logisch stappenplan; ‘Summary 
from Preliminary Report’, ‘Objective’, ‘Method’, 
Present Situation; (a) The Industry, (b) The Compa-
ny, (c) The Competition’, ‘Future Company  
Image; (a) Internal, (b) External’, ‘Future Company 
activities’, ‘Future Tendencies in the Industry’, 
‘Summary of recommendations’. Omdat het be-
staande en gewenste imago onbekend was, hield 
AID uitgebreide interviews met ca. 30 managers, 
medewerkers en klanten van het bedrijf. Daarnaast 
verdiepte het zich, gebruikmakend van omzetcijfers, 
prognoses en marktaandelen, in de ontwikkeling van 
het bedrijf.109 

Veelzeggend is het vanuit de marketing  
afkomstige taalgebruik dat AID hanteerde in  
de communicatie met haar opdrachtgever. In de –  
op een eerder rapport gebaseerde – ‘Summary’ in 
het ‘Design Platform’ schreef ze over Van Gelder: 
‘Having been something of a sleeping giant in a 
secure market, with the weight of its activities in 
high volume low marging products, the company 
has felt an inevitable squeeze on profits, and has 
paid no dividends for three years. The need to 
strengthen profit performance by selling more  
sophisticated products, the changing needs of cus-
tomers, and the open competition of the E.E.C. are 
among factors which have caused the company to 
reorganize its activities […] The company is react-
ing swiftly to correct past weaknesses. As a part of 
this process it wishes to correct its visual communi-
cations to make them more appropriate to the future 
nature of the company.’110 

Net zo typerend voor de zakelijke aanpak  
van AID was de martiale zienswijze op het functio-
neren van het bedrijfsleven. In het ‘assessment of 
the company’, een korte algemene indruk van het 
bedrijf gebaseerd op de interviews met de mede-
werkers, stelde ze: ‘[…] Of the personnel, some are 
contentedly hopeful of the future, some are not quite 
sure what the future will bring some are constructi-
vely critical and others small-mindedly blame eve-
ryone but themselves. After years of independence, 
merged companies (who never really merged) 
looked for top guidance and never found it. So  
we have had up to now, a first class army without 
generals, fighting local, tactical unrelated battles, 
mainly defensive, instead of being led, and made 
part of a higher strategic policy of attack.’  
Verenigd onder een nieuwe door AID ontwor- 
pen banier zou het bedrijf dus Europees markt-
aandeel moeten veroveren.111 

Dergelijke enthousiasmerende taal liet de  
directie van Van Gelder zien dat AID haar begreep 
en dat de huisstijl zorgvuldig afgestemd was op  
haar strategie. Het ontwerpbureau waakte er in haar 
rapport echter voor de indruk te wekken dat ze zich 

                                                
109 AID, op. cit. (n. 107). 
110 Ibidem. 
111 Ibid. 

wilde bemoeien met het bedrijfsbeleid: ‘This study 
is confined to communications in a broad sense. It  
is not part of our brief to comment on any company 
policy except visual communication and image. We 
recognise this, and wish to stress that any comments 
made on the group’s organization or policies are 
made only in sofar as they bear on the question of 
the groups internal and external image.’112  

Nadat het ‘Design Platform’ was vastgesteld, 
ontwierp ontwerpster Karen Munck van AID een 
nieuw embleem [ill. 22b]. Dit bestond uit twee ge-
abstraheerde papierrollen die boven de in Akzidenz 
Grotesk gezette nieuwe naam van het bedrijf ston-
den: ‘Van Gelder Papier’.113 De huisstijlkleur was 
voortaan een ‘vooruitstrevend’ oranje. Deze huisstijl 
werd door AID uitgebreid uitgewerkt en werd toe-
gepast op items variërend van koffiekopjes, be-
drijfswagens tot bewegwijzeringen [ill. 22c-e]. Ook 
saneerde AID de 160 formulieren van het bedrijf en 
ontwierp ze hiervoor 60 nieuwe [ill. 22f]. Tijdens de 
ontwikkeling werkte het bureau met een zorgvuldig 
– op de fases in de offerte gebaseerd – tijdsschema 
zodat de introductie van de huisstijl in 1968 samen-
viel met de opening van het nieuwe hoofdkantoor 
van Van Gelder. 114  

Philips 
De ontwikkeling van de huisstijl voor Van Gelder 
laat nog eens zien dat de zakelijke en organisato-
rische machinerie van AID liep als een klok. Met 
meer ambtelijke opdrachtgevers die minder doel-
gericht op de markt opereerden, had het bureau 
echter meer moeite. Dit blijkt bijvoorbeeld uit  
de meest onbekende huisstijlopdracht van AID,  
de ontwikkeling van de huisstijl voor Philips. Het 
initiatief hiertoe werd in 1968 genomen door Knut 
Yran, hoofd van de afdeling industriële vormgeving 
van het bedrijf.115 Volgens de managing director  
van AID, Peter Cree was er niet veel eer aan deze 
opdracht te behalen en werd ze alleen maar aan-
vaard omdat het bureau omstreeks 1970 geld-
problemen had.116 Philips had namelijk niet zozeer 
behoefte aan een nieuw embleem als wel aan een 
systematiek voor het toepassen van het bestaande 
embleem [ill. 23]. Het was creatief gezien dus  
geen interessante opdracht.  

                                                
112 Ibid.; Deze zorgvuldigheid bleek ook uit het feit dat elk 
contact van AID ‘smooth’ werd afgewikkeld. Zo stond in 
het rapport; ‘The executives to whom we have spoken have 
been most helpful and we wish to thank them particularly.’ 
113 Volgens een artikel in Ariadne betrof het ‘[…] 
cirkelmotieven die zowel de cilinders van de drukpersen 
en papiermachines alswel jaarringen in de bomen symbo-
liseren’; uit: ‘AID verzorgde nieuwe huisstijl voor Van 
Gelder’, Ariadne (39), september 1968, p. 1027. 
114 Ibidem; AID, op. cit. (n. 107) en AID, ‘Koninklijke 
Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V. : Corporate 
Identity : Design Proposition’, januari 1968; beide uit  
pa. Bakker. 
115 Zie: Timo de Rijk, Het elektrische huis : Vormgeving 
van elektrische huishoudelijke apparaten in Nederland, 
Rotterdam 1998, pp. 348-349; Stefano Marzano, Past 
Tense, Future Sense : competing with creativity: 80 Years 
of Design at Philips, Amsterdam 2005, pp. 79-80. 
116 Interview Cree, 12 oktober 2004. 
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[ill. 23] Philips House Style Manual, 1973
Ba. TI
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Net als het oude embleem van KLM is het 
zogenoemde schildembleem van Philips een in de 
loop van de tijd gegroeid samenraapsel van beeld- 
en woordelementen die afzonderlijk niet sterk  
genoeg zijn om als herkenningsteken te kunnen 
functioneren. Dit leidde tot veel problemen met de 
wettelijke registratie van het woord- en beeldmerk 
waardoor het bedrijf – vreemd genoeg – bang is om 
alsnog een goed embleem in te voeren.117 Toch was 
Philips, door haar internationale oriëntatie, een van 
de eerste bedrijven in Nederland die zich bewust 
werd van haar ‘corporate image’. De dominante 
reclameafdeling zag het imago eind jaren vijftig 
echter als iets dat beïnvloed diende te worden door 
institutionele reclamecampagnes [ill. 8d] en niet 
door een huisstijl.118  

Directeur Institutionele Reclame was toenter-
tijd J.H. van Lonkhuyzen die later creatief directeur 
werd van de gehele reclameafdeling. In 1971 
schreef hij een artikel over de nieuwe huisstijl van 
Philips waarin hij zich uitermate kritisch uitte over 
ontwerpers en hun geloof in vormgeving. ‘Design-
ers are men who love beauty. […] The designer  
will advise a company to improve the crockery in 
the canteen, saying that when people see this new 
thing they will begin to believe in the company 
again. But I, as a manager, feel that employees  
don’t care hoot about cups or names on doors  
so long as they get their paychecks every month.  
I think the ties between a man and a company are  
so deep and so complex that the mere changing of  
a house style, while it may give him pleasure, is  
not going to make so very much difference to his 
attitude. I believe therefore, that a corporate iden-
tity must be asessed in realistic customerterms,  
the terms of the firms real scope and its chosen  
role in society.’ Hij stelde: ‘the creation of a new 
up-to-date emblem instead of changing an image, 
might merely transfer the old reputation onto the 
new sign.’119 Ronduit curieus is dat het essay ver-
scheen in een publicatie die bedoeld was om de 
kwaliteiten van de Engelse ontwerpsector, en dus 
AID, voor het voetlicht te brengen.  

Het verhaal van Van Lonkhuyzen droeg de 
sporen van de moeizame samenwerking met AID. 
Volgens de ontwerpers moest elke huisstijltoepas-
sing door de juridische afdeling van Philips worden 
goedgekeurd: ‘There were 150 lawyers in Eind-
hoven alone, all vying to be the most conservative’, 
‘They were paranoid about protecting the trade-
mark’ en ‘The shield shape and the stars were sacro-
sanct, shouldn’t be touched’.120 Cree vertelde in een 

                                                
117 Dingeman Kuilman, De schuld van het schildembleem : 
de biografie van het Philipsmerk, Amsterdam 1991. 
118 D.W. Bilderbeek, ‘Philips’ International Advertising 
Convention’, Ariadne, april 1959, pp. 256-258; Richard 
Janssen, ‘Philips toont bedrijf achter het product : Inter-
nationale opbouw van het Corporate Image’, Ariadne, 
januari 1961, pp. 26-28; J.H. van Lonkhuyzen, ‘Institutio-
nele Reclame wordt meer en meer belangrijk’, Revue der 
Reclame, november 1961, p. 918. 
119 Van Lonkhuyzen, ‘Philips’ in: John E. Blake [ed.],  
A Management Guide to Corporate Identity, London 1971, 
pp. 90-95 (92). 
120 Achtereenvolgens uit: Pilditch, op. cit. (n. 39), p. 50; 
interview Williams, 8 oktober 2004; interview Cree,  
12 oktober 2004. 

interview: ‘We might have said, we think your 
wrong, your shieldshape is too weak […], it is not 
good enough for a worldwide company like yours. 
We could have said that but we didn’t. We needed 
the money, and if we had said it, they would not 
have paid attention anyway.’121 Iets van deze frus-
tratie straalde ook af op Van Lonkhuyzen toen  
deze schreef: ‘When designers are realistic about 
what can and cannot be achieved and are willing  
to work within a brief, outside consultants should  
be employed rather than designers within the corpo-
ration.’122  

Toch heeft het er veel van weg dat de ideeën 
die Van Lonkhuyzen had over corporate identity 
overeenkwamen met die van Pilditch. Deze hechtte 
– net als van Lonkhuyzen – veel aandacht aan 
‘customerterms’ en de integratie van een ‘corpo- 
rate identity’ met het algehele functioneren van een 
bedrijf. Als er één ontwerpbureau was dat Philips 
had kunnen overtuigen haar huisstijl te veranderen 
dan was het AID wel. Het wantrouwen van de re-
clameafdeling ten opzichte van ontwerpers en de 
sterke juridische afdeling zorgden er echter voor dat 
het technisch vooruitstrevende Philips bleef zitten 
met een op zijn zachtst uitgedrukt nogal neutraal 
logo en een moeilijk reproduceerbaar wapenschild  
– ten tijde van zijn introductie al ouderwets –  
met art-deco-elementen. 

                                                
121 Interview Cree, 12 oktober 2004. 
122 Van Lonkhuyzen, op. cit. (n. 119), p. 95. 

131



6 – KLANT IN DE TREIN : HUISSTIJL EN BEWEGWIJZERING BIJ DE NS 

 

6 - Klant in de trein :     
Huisstijl en bewegwijzering 
bij de NS 

 
De huisstijl die de Nederlandse Spoorwegen (NS) in 
1968 introduceerde, is een van de meest zichtbare 
huisstijlen in Nederland en lijkt nauwelijks verou-
derd te zijn. De gele treinen die na de invoering  
over het spoorwegnet begonnen te rijden geven het 
landschap een frisse noot, en hoe grauw sommige 
stations van de NS ook mogen zijn, de treinen, de 
eveneens gele vertrekstaten en de helderblauwe 
bewegwijzering geven het station een vrolijke aan-
blik. Opvallend hierbij is de goede integratie die  
er bestaat tussen de huisstijl en de in het verlengde 
hiervan ontwikkelde bewegwijzering. Deze is zel-
den aanwezig bij spoorwegbedrijven in andere lan-
den en maakt de – sinds haar introductie nauwelijks 
veranderde – huisstijl van de NS uniek. 

De NS kon in 1968 wel een opfrissertje ge-
bruiken. Het bedrijf had vanaf 1963 de grootste 
moeite zijn exploitatie rond te krijgen. Na eerder  
al verliezen te hebben geleden van enkele tientallen 
miljoenen leed de NS in 1967 een recordverlies  
van bijna honderd miljoen gulden.1 Toen de NS dit 
recordverlies in januari 1968 aan de pers meedeelde 
kondigde ze aan dat ze een door Tel Design ontwor-
pen huisstijl ging invoeren. Dit ging vergezeld met 
de invoering van een verbeterde dienstregeling en 
voor de consument aantrekkelijke nieuwe tarief-
soorten.  

De verliezen hadden het bedrijf dan ook ge-
dwongen om zich opnieuw over haar activiteiten  
te bezinnen. Van een als ambtelijk bekendstaande 
organisatie die zich richtte op een technisch goede 
uitvoering van haar ‘dienstbetoon’ wilde het uit-
groeien tot een marktgericht bedrijf. Deze omslag 
werd door de nieuwe huisstijl gesymboliseerd.  
Een verband tussen de invoering van een huisstijl  
en het marktgerichter worden van een bedrijf is bij 
vrijwel alle huisstijlen terug te vinden. Juist de case-
study van de NS leent zich er bij uitstek voor om dit 
te bestuderen. Er is veel informatie beschikbaar over 
het bedrijf en het ontwerpbureau. Hierdoor is het 
goed mogelijk om het gehele proces van ontwikke-
ling en implementatie te bestuderen. 

Met de introductie van de huisstijl van de NS 
verscheen er een nieuw grafisch ontwerpbureau op 
het toneel: Tel Design. Tot dan toe had dit bureau 
nog maar nauwelijks ervaring opgedaan met grafi-
sche vormgeving. De huisstijlopdracht leidde er 
echter toe dat het bureau zich associeerde met een 
jonge grafisch ontwerper die zou uitgroeien tot  
een van Nederlands bekendste ontwerpers: Gert 
Dumbar. Samen met de andere partners van het 
ontwerpbureau, Truyen en Lucassen wist hij de  
NS op magistrale wijze te verleiden de door haar 
voorgestelde huisstijl te accepteren. De kwaliteit 
van deze huisstijl en de bekendheid van de op- 

                                                             
1 ‘Verlies ’67 valt iets mee maar vervoer ontwikkelt zich 
ongunstig’, De Koppeling, 12 januari 1968, pp. 1, 3. 

drachtgever maakten dat Tel Design snel meer  
huisstijlopdrachten kreeg. Hierdoor groeide het 
bureau uit tot een belangrijke concurrent van  
Total Design en AID.  

De Nederlandse Spoorwegen (NS) 
Begin jaren zestig waren de Nederlandse Spoor-
wegen (NS) een technisch georiënteerd bedrijf  
met dertien grote diensten die namen hadden als 
‘Dienst van Materieel en Electrische inrichtingen’ 
en ‘Dienst van Economische zaken’. Typerend voor 
de NS was dat ze op centralistische wijze bestuurd 
werden waarbij er veel belang werd gehecht aan 
hiërarchie. Dit werd nog eens versterkt doordat het 
een (semi)overheidsbedrijf was dat ambtenaren in 
dienst had. Bovenaan de hiërarchie stond een drie-
koppig bestuur bestaande uit een president-directeur 
en twee directeuren. Een enkele uitzondering daar-
gelaten betrof het ingenieurs die opgeklommen wa-
ren in het bedrijf. Deze centralistische aansturing 
was echter niet altijd even efficiënt en maakte het 
moeilijk beleid te formuleren. Daarom werden in 
1960 twee adviescommissies ingesteld waarin enke-
le tientallen stafmedewerkers zitting hadden: de 
Commissie Reizigersvervoer (CRV) en de Commis-
sie Goederenvervoer (CGV). Deze commissies kon-
den werkgroepen instellen om studies te verrichten 
waarna er advies werd uitgebracht aan de directie.2  

Na de Tweede Wereldoorlog verkeerden de 
spoorwegen in een deplorabele staat. Het beleid van 
de NS was er dan ook op gericht het spoorwegnet 
weer snel op te bouwen. Tegelijkertijd zorgde dit er 
ook voor dat ze sneller dan buitenlandse spoorweg-
maatschappijen het spoorwegnet kon moderniseren. 
Als een van de eerste spoorwegmaatschappijen in 
Europa nam ze afscheid van de stoomlocomotief  
en schakelde ze over op elektrische dan wel diesel-
treinen. Over klandizie had ze niet te klagen, een 
groot deel van het woon- en werkverkeer vond im-
mers nog plaats per trein. Het belang van de spoor-
weg was onomstreden en zo kon de NS in 1964 vol 
trots het honderdvijfentwintigjarige bestaan van de 
Spoorwegen in Nederland vieren.  

Er pakten zich echter donkere wolken samen 
boven de horizon. Door de toenemende welvaart 
schaften steeds meer burgers een auto aan waardoor 
ze de trein links lieten liggen. Het aantal personen-
auto’s in Nederland vervijfvoudigde tussen 1960 en 
1970. Tegelijkertijd begon de economie oververhit 
te raken. Er was sprake van stijgende loonkosten 
wat flink aantikte voor een bedrijf als de NS dat 
meer dan 40.000 mensen in dienst had. Het resultaat 
was dat de NS gedwongen was efficiënter te gaan 
werken en te bezuinigen op de door haar geleverde 
diensten. De groter wordende verliezen gingen ten 
koste van haar imago en zorgden voor onbehagen 
onder het personeel. Er was sprake van een situatie 
die de NS tot dan toe nog niet had gekend: het on-
misbaar geachte monopolistische overheidsbedrijf 
bleek zijn markt te verliezen. Het was in deze con- 

                                                             
2 Zie voor geschiedenis van de NS: W. van den Broeke,  
R. Dijksterhuis (et al.), J.A. Faber (red.), Het spoor :  
150 jaar spoorwegen in Nederland, Amsterdam/Utrecht 
1989; G. Veenendaal, Spoorwegen in Nederland : van 
1834 tot nu, Pijnacker 2004. 
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text dat de eerste tekenen van onvrede begonnen te 
ontstaan over de bestaande visuele presentatie van 
de NS. Zoals bij zo veel bedrijven begon dit met een 
discussie over het embleem.  

Naar een huisstijl voor de NS 

NS-embleem ter discussie 
Het embleem van de Nederlandse Spoorwegen be-
stond oorspronkelijk uit een duidelijk herkenbaar 
spoorwagenwiel geflankeerd door de vleugels van 
de handelsgod Mercurius [ill. 1]. Dergelijke emble-
men werden al decennialang door spoorwegmaat-
schappijen uit de gehele wereld gebruikt en beston-
den in vele varianten, ook bij de NS. In 1946 intro-
duceerde de reclameafdeling van de NS een gewij-
zigde versie van dit embleem waarbij een vergaande 
abstractie was toegepast. Het wiel en de vleugels 
waren nauwelijks meer te herkennen [ill. 2].3  
Interessant is dat de vleugels van dit embleem  
mede gebaseerd waren op een van de emblemen  
van de British Rail, een bedrijf dat tot een belang-
rijk voorbeeld zou uitgroeien voor de ontwikkeling 
van de huisstijl van de NS.4 

Het initiatief om het bestaande NS-embleem 
te vervangen door een nieuw embleem werd geno-
men door directiesecretaris P.R. Leopolds. Deze had 
tevens de afdeling Public Relations onder zijn hoede 
en was ook verantwoordelijk voor de internationale 
contacten van het bedrijf. Hierdoor had hij een goed 
inzicht in ontwikkelingen bij andere spoorwegmaat-
schappijen. Begin 1963 stelde hij tijdens een CRV-
vergadering voor om het NS-embleem te modernise-
ren. Hierbij liet hij foto’s zien van de huisstijl van 
spoorwegmaatschappij Canadian National [ill. 3]. 
Volgens hem moest de NS – net als Canadian  
National – ‘durven veranderen om “bij” te blijven’.5 
Mogelijk had hij de expositie over de huisstijl van 
Canadian National gezien in Steendrukkerij de Jong 
& Co in het nabijgelegen Hilversum.  

De CRV reageerde vooralsnog niet enthou-
siast. Uit testen was immers gebleken dat het be-
staande embleem goed herkenbaar was.6 De recla-
                                                             
3 Dit was een ontwerp van reclametekenaar Jan de Haan, 
werkzaam bij de reclameafdeling van de NS. Zie:  
Pim Reinders, Wilmy Oosterwijk, Neem de trein! : 
Spoorwegaffiches in Nederland, Utrecht/Antwerpen 1989, 
p. 36. 
4 In Engeland maakten de spoorwegen lange tijd gebruik 
van twee emblemen. De ‘British Transport Commission’ 
(BTC ) – die verantwoordelijk was voor al het openbaar 
vervoer – gebruikte een heraldische leeuw die op een wiel 
steunde. De onder de BTC vallende ‘Railway Executive’ – 
die de na de Tweede Wereldoorlog genationaliseerde 
spoorwegen bestuurde – gebruikte een van de London 
Underground afgeleide bebording die ook als embleem 
functioneerde, bijgenaamd the ‘hotdog’ of the ‘BR Sausa-
ge’. Beide instanties gebruikten de naam ‘British Rail-
ways’ maar waren niet in staat om tot het gebruik van één 
embleem te komen. Zie: Brian Haresnape, British Rail : A 
Journey by Design 1948-78, Shepperton 1979, pp. 58-59. 
5 Notulen CRV 8 maart 1966; Het Utrechts Archief, 
Nederlandse Spoorwegen, archiefblok 943 inv. nr. 95 (UA 
943-95). 
6 Het NS-embleem werd door 60% van de duizend onder-
vraagde huisvrouwen herkend. Hiermee was bekender dan 
de emblemen van de KLM (54%) en de Bijenkorf (23%) 
en werd het slechts voorbijgestreefd door Shell (63%) en 

meafdeling durfde het daarom niet aan dit embleem 
te vervangen.7 Toch deed Leopolds nóg een poging 
om een nieuw embleem op de agenda te krijgen, al 
was dat via een zijweg. Korte tijd later verscheen 
namelijk op het omslag van het jaarverslag over 
1962 een nieuw logo [ill. 4]. Dit op Canadian  
National gelijkende ontwerp werd echter niet met 
instemming begroet en werd niet verder gebruikt.8  

Twee jaar later liet Leopolds de CRV in een 
brief weten het NS-embleem opnieuw ter discussie 
te willen stellen. ‘Het bestaande NS-vignet is thans, 
met name uit Public Relations oogpunt totaal verou-
derd. Er bestaat behoefte aan een modern vignet,  
dat associaties oproept met een modern dynamisch 
bedrijf.’9 Volgens Leopolds was het argument van 
de reclameafdeling dat een nieuw embleem ten kos-
te ging van de herkenbaarheid van het bedrijf onzin: 
‘Een goed nieuw vignet, op in het oog vallende 
wijze en op grote schaal toegepast, met name ook  
op het rollend materieel, zal zeker spoedig een even 
grote of zelfs grotere herkenningswaarde hebben. 
[…] een nieuw ontwerp [kan] weer vele jaren mee, 
hetgeen van het huidige vignet bepaald niet gezegd 
kan worden.’10 Hij verwees nu, naast het logo van 
Canadian National, ook naar het net geïntroduceer-
de nieuwe embleem van British Rail [ill. 5]. Beide 
noemde hij: ‘schoolvoorbeelden van moderne  
vignetten’. 

British Rail, de nationale spoorwegmaat-
schappij van Groot-Brittannië, verkeerde al langere 
tijd in het slop en kampte ook met teruglopende aan-
tallen reizigers als gevolg van het toenemende auto-
verkeer. Om het bedrijf er weer bovenop te helpen 
stelde de Britse regering in 1961 een nieuwe mana-
ger aan uit het bedrijfsleven, Richard Beeching. 
Onder zijn leiding werd het bedrijf gesaneerd. Daar-
naast werd de presentatie verbeterd door de invoe-
ring in 1965 van een huisstijl, van de hand van het 
Britse ontwerpbureau Design Rearch Unit. Het bu-
reau verving de oude emblemen door een abstracte 
en modern uitziende pijlencombinatie. De resultaten 
bleven niet uit, het aantal reizigers steeg en de  
financiële resultaten verbeterden.11  

Op dezelfde CRV-vergadering waar Leopolds 
voorstelde een nieuw embleem te laten ontwerpen 
toonde de afdeling Architectuur een nieuw NS-
logo.12 Een van de directeuren, J.P. Koster, was het 
namelijk tijdens een inspectietocht opgevallen dat 
een op een station aangebracht NS-embleem nogal 
slecht leesbaar was.13 Hierop werd door de afdeling 

                                                                                 
Bolletje (78%). Uit: brief Dienst Economische Zaken, 
‘Onderzoek Herkenningswaarde NS-embleem en slagzin 
“Veilig, Vlug, Voordelig”’, 29 januari 1963; UA 943-95. 
7 Notulen CRV, 15 februari 1963; UA 943-95. 
8 Brief van Leopolds aan CRV, ‘Nieuw NS-vignet’, 27 
oktober 1965; UA 943-99. 
9 Ibidem. 
10 Ibid.; Een curieus detail is dat de brief waarin hij het 
embleem ter sprake bracht, vrijwel samenviel met de drie 
dagen later in de pers aangekondigde introductie van de 
huisstijl van PAM. PAM had haar hoofdkantoor in een 
pand schuin tegenover het hoofdkantoor van de NS. Wist 
Leopolds misschien van de op handen zijnde introductie? 
11 Haresnape, op. cit. (n. 4), pp. 119-125. 
12 Notulen CRV, 2 december 1965; UA 943-99. 
13 Brief J.L. Hoorweg aan voorzitter CRV, ‘NS-embleem’, 
1 december 1965; UA 943-99. 
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[ill. 2] NS-embleem, 1946-1968
ontwerp: De Haan
Pa. Truijen

[ill. 1] Oud NS-embleem, tot ca. 1946
Reyer Kras, Henk Bas (red.), Nederlands fabrikaat : Industriële vormgeving, Utrecht / 

Bussum 1997, p. 116

[ill. 6] NS-logo van afdeling Architectuur (Zwijndrecht), 1965
Bijlage bij brief Hoorweg aan voorzitter CRV, 1 december 1965; UA 943-99

[ill. 5] Introductiefolder huisstijl British Rail, 1965
UA 943-100

[ill. 3] Foto’s van CN zoals Leopolds die liet zien 
op de CRV-vergadering, 1963
UA 943-100

[ill. 7] Wijsenbeek werkt NS-huisstijl uit, 1968
‘Invoering huisstijl vraagt tijd’, De Koppeling, 29 maart 1968, p. 3

[ill. 4] Jaarverslag met nieuw NS-logo, 1963
ontwerp: Gerard Douwe
NV  Nederlandse Spoorwegen, Jaarverslag 1962, 1963; SPM
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Architectuur een nieuw en eenvoudig logo ontwor-
pen. Het hoofd van de afdeling architectuur, de  
architect K. van der Gaast, toonde zich enthousiast 
over het nieuwe logo en dacht na over verdere toe-
passingen [ill. 6].14 Geconfronteerd met de steeds 
terugkerende embleemproblematiek, besloot de 
CRV per 7 januari 1966 een werkgroep ‘NS-em-
bleem’ in te stellen ‘die zich zal bezinnen op de 
normen, die aan een goed NS-bedrijfssymbool ge-
steld moeten worden, er voorshands van uitgaande, 
dat de bestaande toepassing niet wordt uitgebreid’.15  

Werkgroep NS-Embleem 
Het instellen van een werkgroep gebeurde vaker bij 
bedrijven die overwogen een huisstijl in te voeren. 
In een tijd dat een huisstijl nog een relatief onbe-
kend fenomeen was, moest zo veel mogelijk infor-
matie worden verzameld over alle aspecten die het 
invoeren met zich meebracht. Wat kostte een huis-
stijl bijvoorbeeld? Kon men het af met een freelance 
ontwerper of moest er een ontwerpbureau ingehuurd 
worden? Hoe lang duurde het ontwerpen van een 
huisstijl? Hoe zat het met de auteursrechten?16  
Over zulke zaken bestond weinig kennis en  
veel onzekerheid.  

De oprichting van een werkgroep was met 
name te zien bij grote (semi)overheidsbedrijven en 
was typerend voor de ambtelijke en hiërarchische 
bedrijfscultuur die er heerste. Zo stelden behalve de 
NS ook de KLM en de PTT een werkgroep in om de 
ontwikkeling en implementatie van een huisstijl te 
begeleiden. Voordat tot de ontwikkeling van een 
huisstijl werd overgegaan moest duidelijk zijn wat 
daarvan de consequenties waren. Dit suggereert dat 
men ook tégen de ontwikkeling van een huisstijl 
kon beslissen. In de praktijk bracht de instelling van 
een werkgroep echter vaak een eigen dynamiek met 
zich mee die de ontwikkeling en de daarop volgende 
invoering van een huisstijl vrijwel onontkoombaar 
maakte.  

Bij private bedrijven als SHV en PAM ging 
het er doorgaans minder formeel aan toe; de besluit-
vorming bij zulke organisaties verliep daardoor 
vlotter. Zeker in het proces voorafgaande aan de 
invoering ontbraken werkgroepen met de bijbeho-
rende rapportages. Carp en Jonker werkten bijvoor-
beeld op losse wijze samen met enkele collega’s en 
hadden directer contact met de directie. Zo sprak 
Jonker het huisstijlvoorstel van AID na ontvangst 
door met zijn directe leidinggevende. Meteen daarna 
presenteerde AID het voorstel aan de directie waar-
op het werd goedgekeurd. Of er bij private bedrijven 
echter altijd sprake was van een snellere huisstijl-
ontwikkeling is onduidelijk. Het ontbreken van een 
ambtelijke bedrijfscultuur had als gevolg dat de 

                                                             
14 Ibidem. 
15 Notulen CRV, 2 december 1965; UA 943-99;  
Op voorstel van Leopolds werden in de werkgroep 
opgenomen: Van der Gaast en Wijsenbeek (Architectuur), 
Hoogezand (Secretariaat) en Van Strien en Otten 
(Economische Zaken). Otten was de chef van de afdeling 
Reclame en stelde zich vrij passief op. Van Strien was de 
voorzitter van de werkgroep en de secretaris was Hupkes, 
de latere hoofdredacteur van het personeelsblad. 
16 Werkgroep NS-Embleem, ‘Verslag van de 3e verga-
dering, dd. 8 april 1966’, 22 april 1966; UA 943-100. 

huisstijlontwikkeling daar relatief weinig sporen 
achterliet.  

De werkgroep NS-embleem ging te rade bij 
andere bedrijven die reeds ervaring hadden met het 
ontwerpen van een huisstijl zoals KLM en PAM. 
Ook legde ze contact met de PTT, een vergelijkbaar 
staatsbedrijf met een publieke functie dat een repu-
tatie bezat op het gebied van ‘goede’ vormgeving. 
De PTT stond toen echter nog nauwelijks open voor 
nieuwerwetse ideeën over huisstijlen. Tot slot ver-
zamelde de werkgroep documentatie over de huis-
stijlen van British Rail en Albert Heijn.17  

Het meest enthousiaste lid van de werkgroep 
van de NS was industrieel ontwerper Siep Wijsen-
beek, de ontwerper van het eerder door Van der 
Gaast voorgestelde logo [ill. 7]. Hij was – na een 
korte vooropleiding aan de Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunsten in Den Haag – industriële 
vormgeving gaan studeren aan het befaamde Royal 
College of Art (RCA) in Londen. Na zijn afstuderen 
in 1963 keerde hij terug in Nederland en kreeg hij 
een kleine onderwijsaanstelling bij de Technische 
Hogeschool (TH) in Delft. Daarnaast werkte hij op 
het architectenbureau van prof. G.J. van der Grinten, 
zijn leidinggevende bij de TH. Deze introduceerde 
hem begin 1965 bij de afdeling Architectuur van de 
NS. Het zou daar zijn taak zijn om de vormgeving te 
verzorgen van het in- en exterieur van treinen en 
gebouwen.18 Maar al tijdens het sollicitatiegesprek 
bracht Van der Gaast – zoals Wijsenbeek memo-
reerde – de wens naar voren om, in het voetspoor 
van British Rail, ‘het smoel van NS’ aan te passen.19 
Deze nog maar net afgestudeerde ontwerper zou een 
belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling van 
de NS-huisstijl. 

Na de totstandkoming van de werkgroep 
stortte Wijsenbeek zich vol overgave op de em-
bleemproblematiek. Zo diende hij enkele weken na 
de totstandkoming van de werkgroep een ambitieus 
ontwikkelingsschema voor het nieuwe embleem in, 
getiteld ‘programmering werkzaamheden’ [ill. 8]. 
Zijn achtergrond als industrieel ontwerper kwam 
duidelijk naar voren in het gebruik van woorden  
als ‘programma’s’, ‘kritieke voorwaarden’, ‘pro-
blemen’, ‘gebruiksomgeving’ en ‘optimale oplos-
singen’. Wijsenbeek zag de ontwikkeling van het 
embleem als een getrapt proces dat beïnvloed werd 
door vele factoren. De door hem geschetste ontwik-
keling eindigde in de presentatie van een nieuw 
embleem aan de directie.20 Uit het gebrek aan weer-
stand dat hij ondervond, blijkt dat ook de andere 
werkgroepleden hun opdracht ruimer interpreteer-
den dan alleen het vaststellen van normen voor het 
embleem. 

Argumenten voor de huisstijl 
De werkgroep ‘NS-embleem’ concludeerde uit haar 
onderzoek – zoal ze dit al niet van te voren van had 
besloten – dat de invoering van een huisstijl voor de 

                                                             
17 Werkgroep NS-Embleem, ‘Interim-rapport’ met bijlage 
‘Overzicht van gangbare huisstijlen’, 22 april 1966;  
UA 943-100. 
18 Interview Wijsenbeek, 31 maart 2003. 
19 Interview Wijsenbeek, 26 mei 2003. 
20 Werkgroep NS-Embleem, ‘Verslag van de 2e vergade-
ring van 25 maart 1966’, 4 april 1966; UA 943-100. 
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[ill. 8] Ontwikkelingsschema voor nieuwe embleem van Wijsenbeek, 1966
UA 943-100
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NS absoluut noodzakelijk was. De huisstijlopdracht 
moest bij voorkeur naar een ontwerpbureau gaan. 
De totale duur van het project schatte men op twee 
jaar: ongeveer een half jaar voor de ontwikkeling 
door een ontwerpbureau en ongeveer anderhalf  
jaar voor de uitwerking en implementatie. De werk-
groep zou dit proces nauwgezet begeleiden. Uit haar 
onderzoek bleek immers dat de ontwikkeling en 
implementatie van een huisstijl werden bevorderd 
door ‘het van meet af aan en blijvend erbij betrek-
ken van de bedrijfsonderdelen die tot op heden de 
verantwoordelijkheid dragen voor de verspreide 
activiteiten op dit terrein’.21  

Met dit voorstel trad de werkgroep echter vér 
buiten haar oorspronkelijke opdracht: het vaststellen 
van normen voor een nieuw NS-embleem. Hoe nu 
haar ambitieuze plan te verkopen aan de CRV en de 
directie? In het in april 1966 ingediende eindrapport 
besloot de werkgroep in te spelen op de onrust over 
de toenemende verliesgevendheid van het bedrijf. 
Deze zou het imago van de NS bij het publiek en 
potentiële werknemers negatief beïnvloeden.  

Uit een imago-onderzoek van het Nederlands 
Instituut voor Motivation Research (NIM) uit 1961 
was gebleken dat het publiek de NS zag als een 
‘groot, mannelijk, krachtig en bloeiend nutsbedrijf 
met een overwegend ambtelijk gezicht, waar zich 
een dynamisch en stipt vervoersgebeuren afspeelt’.22 
De werkgroep vreesde echter dat de indruk ‘krachtig 
en bloeiend’ nu plaats zou maken voor ‘noodlijdend 
en ziek’. Daarnaast was ze niet tevreden met het 
‘ambtelijke gezicht’ van de NS. Dit riep associaties 
op met bureaucratie en wat ze noemde ‘[…] de  
neiging van het stellen van het voorschrift boven  
de klant’. 

 Ook was ze bezorgd over de positie van het 
bedrijf als werkgever. Dit was een gevoelig punt 
voor de NS dat net als DSM last had van de krappe 
arbeidsmarkt. Als (semi)overheidsbedrijf kon ze 
immers moeilijk concurreren met de lonen die het 
bedrijfsleven betaalde. Om haar bezorgdheid te 
onderstrepen haalde de werkgroep een ander onder-
zoek uit 1961 aan. Hieruit bleek dat ‘de spoorman’ 
werd geïdentificeerd met ‘traditionele deugden van 
degelijkheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijk-
heidsgevoel’.23 Potentiële werknemers vonden het 
bedrijf echter tekortschieten op het gebied van  
‘dynamiek, ondernemingszin en promotiekansen’. 
Daarnaast namen ze ook ‘een zekere ingeslapen-
heid, angstigheid en pietluttigheid’ waar. Het was 
onwaarschijnlijk dat dit beeld van de NS verbeterd 
was. 

De NS kon maar beter anticiperen op een 
slecht imago door het bedrijfsbeeld weer om te  
buigen naar ‘modern en bloeiend’. Hiertoe diende  
er integraal een huisstijl te worden ingevoerd, alleen 
een embleem voldeed niet! De CRV toonde zich 
overtuigd en de werkgroep ‘NS-embleem’ werd 
omgedoopt tot werkgroep ‘NS-Huisstijl’. Ze kreeg 
toestemming om – voorzichtig geformuleerd –  

                                                             
21 Werkgroep NS-Embleem, ‘Interim-rapport’ met bijlage 
‘Overzicht van gangbare huisstijlen’, 22 april 1966;  
UA 943-100. 
22 Ibidem. 
23 Ibid. 

contact op te nemen ‘met ontwerpers met het doel 
de voorwaarden na te gaan, waarop een opdracht tot 
het ontwerpen van een huisstijl voor de NS gegeven 
zou kunnen worden’.24  

De werkgroep gaf hierbij om ‘praktische  
en gevoelsredenen’ de voorkeur aan Total Design, 
‘het enige met voldoende niveau.’25 Wijsenbeek 
beloofde echter ook te kijken naar andere bureaus  
en droeg korte tijd later Tel Design aan. Hij had een 
goed contact met Truijen – een van de twee partners 
van Tel Design – die net als hem les gaf aan de TH. 
Alhoewel er ook nog offertes werden aangevraagd 
bij drie andere gegadigden, was al vanaf het begin af 
aan duidelijk dat er een keuze gemaakt zou worden 
tussen Total Design en Tel Design.26  

Tot verrassing van de werkgroep viel de of-
ferte van Total Design echter tegen. In een korte en 
als arrogant ervaren brief werd de NS voorgesteld 
als een sprookjesachtige ‘draak’ die moest verande-
ren. De offerte van Tel Design liet daarentegen een 
doelgericht plan van aanpak zien.27 Het concrete 
karakter van deze offerte speelde – naast de affini-
teit van Wijsenbeek met Truijen – een belangrijke 
rol bij het overtuigen van een toch technisch geo-
riënteerd bedrijf als de NS en de werkgroep sprak 
zich dan ook uit voor Tel Design. Ook de CRV,  
die voortdurend op de hoogte werd gehouden  
door de werkgroep, was snel overtuigd.28 

Tel Design stond tot dan toe bekend als een 
industrieel ontwerpbureau en had weinig ervaring 
met grafische opdrachten. Wilde Tel Design de op-
dracht krijgen, dan moest het een grafisch ontwerper 
opnemen in haar gelederen. Het was Wijsenbeek die 
het ontwerpbureau suggereerde om eens contact op 
te nemen met een oude klasgenoot die hij nog kende 
van de Koninklijke Akademie in Den Haag: de gra-
fisch ontwerper Gert Dumbar.29 Deze was in navol-
ging van Wijsenbeek ook gaan studeren aan het 
RCA en had net eindexamen gedaan.30  

Dumbar benaderde het ontwerpen op een  
min of meer gevoelsmatige manier. Zo ontdekte hij 
tijdens zijn studie aan het RCA papier-maché: ‘Het 
is goedkoop, je kunt snel allerlei vormen maken, 
telkens anders groeperen tot het gewenste resultaat 
                                                             
24 Werkgroep NS-Huisstijl, ‘Nota NS-Huisstijl’, juni 1966; 
UA 943-100. 
25 Werkgroep NS-huisstijl, ‘Verslag van de 3e vergadering, 
dd. 8 april 1966’, 22 april 1966; UA 943-100. 
26 Deze gegadigden waren – naast Total Design en Tel 
Design – G. Douwe, J. Gorter en J.H. Moesman. Uit: 
Werkgroep NS-huisstijl, ‘Verslag van de 5e vergadering, 
dd. 11 mei 1966’, 13 mei 1966; UA 943-100. 
27 ‘Die hadden een sprookje van Joris en de draak, of de 
prinses en de draak, en misschien moest de draak zelf wel 
veranderen, en de draak was dus NS. Van Strien die werd 
giftig, die zei, ik laat me niet door die jongens […] wat is 
dat voor flauwekul, en wat denken ze eigenlijk wel, NS 
moet veranderen. Dat was ook ontzettend stom van Total 
Design om zo’n brief te schrijven. Ik kende daar iemand en 
ze waren ontzettend ondersteboven dat ze het niet kregen.’ 
Uit: interview Wijsenbeek, 31 maart 2003. 
28 Notulen vergadering CRV, 28 juni 1966; UA 943-100. 
29 Volgens Wijsenbeek zou Dumbar ook nog in eerste 
instantie aangeboden hebben om – samen met twee  
klasgenoten – zelf de huisstijl voor de NS te ontwerpen. 
Dumbar spreekt dit echter tegen. Uit: interview Wijsen-
beek, 31 maart 2003; interview Gert Dumbar, 2 mei 2003. 
30 Interview Wijsenbeek, 31 maart 2003 en interview 
Dumbar, 2 mei 2003. 
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is bereikt. Dan schilder je de objecten, waarna ze 
worden gefotografeerd. En net zoals het eindresul-
taat de kinderlijke emoties van de kijker beroert, 
wordt in de ontwerpfase tegemoet gekomen aan de 
kinderlijke gevoelens van de ontwerper.’31 Tegelij-
kertijd was hij gefascineerd door een meer analy-
tische benadering van het ontwerpen. Op het RCA 
had hij les gehad van docenten als Henrion en  
Anthony Froshaug die hem onderwezen in huis-
stijlontwerpen en modernistische typografie.32  

Kort na zijn afstuderen in 1966 vond Dumbar 
een brief van Tel Design in zijn brievenbus en  
vertrok hij naar Nederland om er te gaan werken. 
Begin augustus kreeg Tel van de NS het groene 
licht.33 Het bureau zou in zeven maanden tijd voor 
de somma van ƒ 52.000,- (inclusief onkosten) een 
voorstel maken voor het logo, het lettertype en de 
kleur van de NS. ‘De aldus verkregen essentialia 
van een huisstijl’, zo schreef de werkgroep in een 
rapport aan de CRV, ‘zullen naar verwachting een 
eigentijds karakter dragen dat de toets van de inter-
nationale kritiek kan doorstaan’.34 

Tel Design ontwerpt huisstijl 
Tel begon met een driedaags bezoek aan het bedrijf 
waarin ze de bestaande vormgevingsuitingen van de 
NS inventariseerde.35 Hieruit bleek dat er naast het 
officiële embleem van de NS nog twaalf andere in 
omloop waren, waaronder zelfs nog die van voor-
gangers van het bedrijf als de Staatsspoorwegen en 
de HSM.36 Officieel maakte de NS voor beletterin-
gen gebruik van de ook door British Rail toegepaste 
Johnston. In de praktijk trof Tel echter regelmatig 
andere lettertypes aan zoals de Grotesk en de  
Futura.37 Ook het kleurgebruik op de treinen maakte 
op Tel een gefragmenteerde indruk; donkerrood 
voor dieseltreinen, donkergroen voor elektrische 
treinen en donkerblauw voor internationale treinen. 
Dit kleuronderscheid tussen elektrische en diesel-
treinen mocht dan wel handig zijn voor spoorweg-
personeel maar het voegde weinig toe voor de rei-
ziger. De conclusie die ze uit dit verkennende on-
derzoek trok, was dan ook niet verbazingwekkend: 
‘Wat betreft de gevoerde huisstijl valt in alle secto-
ren de aanzienlijke verbrokkeling en een gebrek aan 
eenheid op.’38 Er was echter nog hoop volgens Tel: 
‘Het op eerste indruk een wat conservatief bedrijf 

                                                             
31 ‘Met papier-maché: Drie dimensies in een plat vlak’, 
Telwerk (5), juni 1974, p. 2. 
32 Interview Dumbar, 2 mei 2003. 
33 Agenda CRV 19 augustus 1966 met een ‘minuut’ van  
de directie dd. 2 augustus 1966 met daarin het besluit de 
opdracht aan Tel Design te geven; UA 943-100. 
34 Werkgroep NS-Huisstijl, ‘Rapport’ met bijlage 
‘Overzicht van gangbare huisstijlen’, 29 juni 1966;  
UA 943-100. 
35 Aanwezig bij dit bezoek waren Dumbar, Lucassen, 
Wijsenbeek en Van Strien. Uit: gesprek Dumbar,  
4 maart 2009. 
36 Frans van Lier, ‘Tel Design gaf NS in vijftien maanden 
nieuw gezicht’, Ariadne (4), januari 1968, pp. 74-75. 
37 Zie aantekeningen die waarschijnlijk gemaakt zijn na het 
inventariserend bezoek van Tel aan de NS in september 
1966; HGA 1413. 
38 Werkgroep NS-Huisstijl, ‘Verslag van de 10e 
vergadering, dd. 14 november 1966’, 18 november 1966; 
UA 943-101. 

blijkt bij nader inzien een dynamische en moderne 
kern te bevatten; het ijsbergeffect treedt hier op.’39 
Met andere woorden: het was zaak het bedrijfsbeeld 
aan te passen aan die kern. 

De ontwikkeling van de huisstijlelementen 
werd sterk bepaald door de ambitie van Truyen en 
Dumbar om deze opdracht op een gestructureerde 
en welhaast wetenschappelijke wijze aan te pakken. 
Net zoals bij de ontwikkeling van de PTT brieven-
bus met Parry, bijna tien jaar daarvoor, moest bij de 
ontwikkeling van een nieuwe vormgeving voor de 
NS geen enkel aspect over het hoofd worden gezien. 
In eerste instantie zou het ontwerpbureau – zoals 
was vastgelegd in de opdrachtverstrekking – streven 
naar een logo als dat van Canadian National. Mocht 
dit echter niet lukken dan lag een embleem voor de 
hand, waarmee men hetzelfde pad zou bewandelen 
als British Rail. Dumbar en Wijsenbeek kwamen 
echter gedurende het ontwerpproces tot de conclusie 
dat een embleem krachtiger was.40 Aangezien het 
uiteindelijk ontworpen embleem abstract was, zou 
dit in eerste instantie gebruikt gaan worden in com-
binatie met de tekst ‘Nederlandse Spoorwegen’ 
waardoor het publiek het zou leren associëren  
met NS. 

De werkgroep werd nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van het embleem. Tel Design toonde 
haar regelmatig selecties van de schetsen. Deze 
werden in het net uitgewerkt en vervolgens uitge-
sneden in wit papier. Hierop werden ze door het 
ontwerpbureau op zwart papier geplakt en gefoto-
grafeerd [ill. 9a-d]. Het intuïtieve ontwerpproces 
werd hierdoor zichtbaar gemaakt en van een zekere 
structuur voorzien. Daardoor werd het makkelijker 
voor ontwerper en opdrachtgever om het ontwerp-
proces bij te sturen en kreeg de ontwikkeling van 
het embleem wat weg van een min of meer demo-
cratisch proces. Deze manier van werken verschil-
de sterk van die van Total Design en AID die de 
opdrachtgever slechts een of twee keuzes presen-
teerden als eindresultaat. De aandacht voor het  
ontwerpproces bleek ook uit de publicaties die na  
de introductie van de huisstijl verschenen. Hierin 
deed Tel het ontwerpproces zorgvuldig uit de  
doeken. Er bleken meer dan 1800 schetsen te  
zijn vervaardigd voordat men tot het uiteindelijke 
embleem was gekomen [ill. 10]!41  

Nadat er uit al die schetsen een keuze was 
gemaakt voor het basisembleem moesten de juiste 
proporties nog worden vastgesteld. Dumbar – die  
op het RCA ook les had gekregen in ontwerp-
methodieken – pakte dit gedegen aan.42 Volgens 
Truijen werden er ‘[…] tientallen reeksen gemaakt 
in verschillende lengtes, breedtes, hoogtes en lijn-
diktes [ill. 11]. Deze werden via een afvalsysteem 
uitgeselecteerd, tot er twee of drie ideaal-afbeel-
dingen overbleven. Aan de hand hiervan is toen 

                                                             
39 Ibidem. 
40 Werkgroep NS-Huisstijl, ‘Verslag van de 11e 
vergadering, dd. 21 december 1966’, 22 december 1966; 
UA 943-101; interview Wijsenbeek, 31 maart 2003. 
41 G. Hupkes, ‘De huisstijl van NS : Achtergronden, 
problemen, perspectieven’, Openbaar Vervoer (2),  
pp. 42-51 (47); ‘Embleem, beeldmerk, vignet’, FEM, 
september 1971, pp. 15-20 (16); ‘Nieuw gezicht van NS’,  
de Volkskrant, 12 januari 1968. 
42 Gesprek Dumbar, 4 maart 2009. 
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[ill. 10] NS-schetsen, ca. 1967
Schetsen voor NS-embleem en bewegwijzering op een bureau bij Tel Design
HGA 1413

[ill. 9] NS-embleemvoorstellen, 1966
[ill. 9a-b] HGA 1413 [ill. 9c] Pa. Dumbar [ill. 9d] Emile Truijen, Emile Truijen : Brieven van een designer : een autobiografie, Delft 1992, p. 107 

[ill. 9a] [ill. 9b] [ill. 9c] [ill. 9d]

[ill. 11] NS-embleemreeksen, 1967
Frans van Lier, ‘Tel Design gaf NS in vijftien maanden nieuw gezicht’, Ariadne (4), januari 1968, 74-75 (75)

[ill. 13] Kleurtesten van Tel Design met modeltreinen, ca. 1967 
‘Geel maakt het objekt meer zichtbaar, waardoor de mensen tegen de achtergrond van de gele trein sprekender worden.’

Pa. Truijen

[ill. 12] Zichtbaarheid NS-embleem, ca. 1967
Deze afbeelding moest suggereren dat het 
embleem bij verkleining goed zichtbaar bleef
Pa. Truijen
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intern, maar vooral ook in samenwerking met de 
NS-werkgroep, bekeken welk vignet het meest  
“des Spoorwegens” was. Men kan namelijk door  
het ontwerp korter en hoger te maken en de lijnen 
dikker, van de NS een heel log, traag en gezellig 
bedrijf maken; of door het teken windhondenlang en  
dun te maken suggereren, dat alle treinen uit de 
bocht vliegen! Het merkwaardige was, dat over de 
juiste proporties m.b.t. deze bedrijfskarakteristiek, 
intern alsook met buitenstaanders nooit grote me-
ningsverschillen bestonden.’43 Daarnaast onderzocht 
Tel hoe het embleem zich onder verkleining hield 
[ill. 12] en of het goed reproduceerbaar was op  
verschillende materialen. Tot slot werd er een reeks 
foto’s gemaakt om te onderzoeken of het embleem 
overeind bleef onder slechtzichtcondities. ‘Aan alle 
eisen kon het definitieve ontwerp tenslotte voldoen’, 
schreef een journalist later in de pers, ‘men kon dit 
immers empirisch vaststellen’.44 

Ook de keuze voor het nieuwe lettertype van 
de NS ging vergezeld van een technische verant-
woording. Dumbar hechtte veel waarde aan prak-
tische eigenschappen van lettertypes zoals lees-
baarheid, verkrijgbaarheid en de toepasbaarheid  
op verschillende materialen. De Helvetica en de 
Futura vielen daarom af, hij gaf de voorkeur aan  
de Univers. Dumbar droeg echter ook meer sug-
gestieve argumenten aan.  

Zo verantwoordde hij de keuze voor de  
Univers door haar karakter te benoemen als: ‘dyna-
misch van aard, technische inslag geeft mannelijke 
indruk, intelligente letter die goed aansluit bij de in 
de huisstijl gewenste progressiviteit’.45 Bij andere 
lettertypes chargeerde hij het ontbreken van deze 
eigenschappen. Zo was bij de Futura – toch een 
modern aandoend lettertype – ‘veroudering reeds 
ingetreden’ want ‘ontstaan in het Bauhaus van 
1928’. Het Nederlandse lettertype Mercator ken-
merkte zich door een ‘wat houterige, eerlijke boers-
heid’. Het Duitse lettertype Folio beschikte over een 
‘irriterend “Duits” karakter’. Iets wat enkele maan-
den later werd veranderd in ‘vloeiende diktever-
schillen geven haar een vrouwelijk karakter’.46  
De karakteriseringen van Dumbar, die de ondoor-
grondelijke wereld van lettertypes voor leken toe-
gankelijk moest maken, bleken dus niet altijd even 
betrouwbaar te zijn.  

Sterker nog dan bij de lettertypes kwam de 
suggestieve werking van Dumbar’s toelichting naar 
voren bij de keuze van de huisstijlkleur. Dit was niet 
alleen een opvallende en dus veilige kleur, maar 
vooral ook een moderne en vrolijke kleur.47 Op 
briljante wijze speelde hij in op de wens van de NS, 
bekend te staan als een bloeiend bedrijf: ‘De kleur 
geel werkt actief op de omgeving. Zij bezit de ei-
genschap door overstraling het voor het merendeel 

                                                             
43 Emile Truijen, Emile Truijen ; brieven van een designer, 
een autobiografie, Rijswijk 1991, pp. 134-135; zie verder: 
Paul Mertz, ‘Tel Design bezorgt NS nieuwe jas’, Revue 
der Reclame (20), maart 1968. 
44 Van Lier, op. cit. (n. 36). 
45 Werkgroep NS-Huisstijl, ‘Verslag van de 11e 
vergadering, dd. 21 december 1966’, 22 december 1966; 
UA 943-101. 
46 Tel Design, ‘Eigenschappen housestyle NS : Toelichting 
door Tel Design’, 1967; UA 943-102. 
47 Interview Dumbar, 2 mei 2003. 

grauwe stationsbeeld frisser en zonniger te maken. 
Geel maakt het objekt meer zichtbaar, waardoor  
de mensen tegen de achtergrond van de gele trein 
sprekender worden; het stationsbeeld wordt dan een 
aktief beeld [ill. 13]. Geel associeert met opvallen, 
veilig, niet ambtelijk, dynamisch, modern, krachtig, 
technisch en zonnig. De kleur geel is in haar nuan-
cering zodanig gekozen dat door er een “warm geel” 
van te maken, haar agressiviteit vermeden is. Geel 
vormt een opvallend kontrast in het landschap.  
De stelling “de trein mag gezien worden” wordt 
hierdoor onderschreven.’48  

In deze toelichting bij de presentatie van de 
huisstijl komt de kleur geel bijna gelijk te staan aan 
de zon. Net als de zon heeft de geelgeschilderde 
trein een positieve en alles doordringende uitstra-
ling. In een stationsomgeving zorgen de gele trei-
nen er zelfs voor dat mensen ‘sprekender’ worden, 
‘het stationsbeeld wordt dan een aktief beeld’. Met 
deze ontwerperspoëzie wordt alvast een voorschot 
genomen op het beoogde effect van de huisstijl: 
reizigers die de voorheen ‘grauwe’ en leger wor-
dende stations weer binnenstromen!  

Kenmerkend voor de manier waarop Tel  
Design de NS overtuigde, was dus de combinatie 
van technische en gevoelsmatige argumenten. Ener-
zijds werd de keuze voor de huisstijlelementen op 
bijna wetenschappelijke wijze verantwoord door de 
nadruk te leggen op het gestructureerde ontwikke-
lingsproces en de herkenbaarheid van het nieuwe 
embleem, dan wel de toepasbaarheid van het geko-
zen lettertype. Anderzijds dichtte Tel Design de 
huisstijlelementen een modern en dynamisch karak-
ter toe, waarmee ze aansloot bij de wens van de NS 
een modern image te verwerven.  

NS-directie aarzelt 
De werkgroep was al snel overtuigd door Tel, 
evenals de CRV, aan wie ze de huisstijlelementen  
in april 1967 presenteerde.49 Het laatste woord was 
echter aan de directie die de elementen een maand 
later te zien kreeg.50 Uit bewaard gebleven archief-
materiaal is goed af te lezen welk directielid voor 
welk argument gevoelig was.  

Het meest invloedrijke directielid was presi-
dent-directeur J.L. Lohmann. Deze had zo zijn  
eigen denkbeelden over een nieuw embleem en  
over de manier waarop dat tot stand diende te  
komen. Kort na de instelling van de werkgroep 
schoof hij een interne medewerker naar voren die 
wel eens vaker artistiek werk deed. Het betrof de  
nu bekende Utrechtse magisch-realistische schilder 
J.H. Moesman (1909-1988) die – om in zijn levens-
onderhoud te voorzien – tijdschema’s tekende op  
de NS-afdeling die dienstregelingen ontwierp.51 
Lohmann gaf Moesman, buiten de werkgroep om, 
de opdracht ‘nieuwe ontwerpen te maken van het 
briefpapier van NS en van diverse drukwerken van 
het bedrijf, opdat een en ander op beter esthetisch 
niveau komt zodat in het geheel van voor externe 

                                                             
48 Tel Design, op. cit. (n. 46). 
49 Notulen CRV, 18 april 1967; UA 943-102. 
50 Notulen CRV en directie 8 mei 1967; UA 943-102. 
51 Interview Wijsenbeek, 31 maart 2003. 
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contacten te gebruiken drukwerken meer eenheid 
komt’.52 In het verlengde hiervan overwoog hij  
hem ‘nieuwe diploma’s voor dienstjubilea’ en  
een embleem te laten ontwerpen.  

Lohmann zag vormgeving als iets esthetisch, 
een vorm van toegepaste kunst. Het had te maken 
met institutionele parafernalia zoals diploma’s,  
eerbewijzen, penningen of kunstwerken die bij de 
opening van een nieuw stationsgebouw werden 
vervaardigd. In zijn voorkeuren beantwoordde  
hij volledig aan het stereotype van de ouderwetse 
directeur dat onder ontwerpers de ronde doet wan-
neer zij zich gedwarsboomd voelen door een der-
gelijke ‘amateuristische’ benadering en ‘slechte’ 
smaak. Een bekende anekdote die binnen de NS-
werkgroep de ronde deed, was die over de presi-
dent-directeur vóór Lohmann. Deze zou zich hebben 
laten adviseren door zijn vrouw die – uitgaande van 
de kleuren van haar Wedgewood servies – een pas-
telblauwe kleur koos voor de treinstellen van de NS. 
In de praktijk werkte dit echter niet en al snel werd 
gekozen voor donkerrood, donkergroen en donker-
blauw.53 Volgens Wijsenbeek ‘snapte Lohmann er 
helemaal niets van’ en bij de uiteindelijke presenta-
tie van het huisstijlvoorstel was hij zelfs afwezig.54 
Met de aanstaande pensionering van Lohmann, in 
1969, nam zijn gezag binnen de organisatie echter  
af en in feite stond hij buiten spel.  

Een van de andere directeuren was J.P.  
Koster. Net als Lohmann was hij een ingenieur  
die binnen het bedrijf was opgeklommen.55 Het  
was zijn constatering in 1965 dat het bestaande 
embleem van de NS slecht leesbaar was, die had 
geleid tot het nieuwe door de afdeling Architectuur 
ontworpen logo. Daarnaast was het mede op zijn 
instigatie dat de werkgroep ‘NS-Embleem’ was 
opgericht. Hij vond de technische argumenten  
van Tel erg overtuigend; ‘Het voorstel voor het 
embleem, dat als basis zal moeten dienen voor de 
nieuwe NS-huisstijl […] voldoet aan vele, zo niet 
alle eisen van duidelijkheid, reproduceerbaarheid, 
mogelijkheid tot vergroting en verkleining, enz.’56 
Hij was echter kritisch ten aanzien van de associa-
ties die dit embleem opriep. In een brief aan de 
voorzitter van de CRV en de werkgroep schreef hij: 
‘De vorm roept vergelijking op met zaken die niets 
met NS te maken hebben: trap, glijbaan, schoen, 
klomp etc. Persoonlijk zou ik de voorkeur geven  
aan een simpele duidelijke lettercombinatie, temeer 
omdat deze combinatie NS bij het publiek algemeen 
bekend is.’57 Verder vond hij dat het nieuwe em-
bleem ‘te zeer geïnspireerd’ was op dat van  
British Rail.  

Er bestaat inderdaad een duidelijke gelijkenis 
met dit embleem. Beide emblemen visualiseren 
transport door gebruik te maken van pijlen en de 

                                                             
52 Notulen directie 14 maart 1966; UA 948-182; zie verder: 
Werkgroep NS-Embleem, ‘Verslag van de 2e vergadering 
van 25 maart 1966’, 4 april 1966; UA 943-100. 
53 Interview Wijsenbeek, 31 maart 2003; gesprek Dumbar 
4 maart 2009. 
54 Interview Wijsenbeek, 31 maart 2003. 
55 ‘Ir. Koster nam afscheid’, De Koppeling, 10 januari 
1969, pp. 1-2. 
56 Brief Koster aan voorzitter CRV en voorzitter  
werkgroep NS-Huisstijl, 10 mei 1967; UA 943-102. 
57 Ibidem. 

suggestie te geven van een dubbel spoor.58 Volgens 
de NS was deze gelijkenis geen toeval. De voorzit-
ter van de CRV schreef Koster terug: ‘Het lijkt mij 
niet onmogelijk dat de door British Rail gelanceerde 
dubbele pijl die ook in het door Tel Design voorge-
legde NS-embleem voorkomt, het nieuwe verbin-
dende basiselement voor de spoorwegen zal worden. 
De nu slechts voor een beperkt groep insiders her-
kenbare – en daardoor wat irriterende – verwant-
schap heeft een goede mogelijkheid in zich om op 
langere termijn als een algemeen aanvaarde, de 
spoorwegen typerende grondvorm herkend te wor-
den.’59 Volgens Dumbar zelf echter waren pijlen 
toen gewoon ‘in’.60 

Anders dan Koster stond directeur M.G.  
de Bruin wel volledig achter het voorstel van  
Tel Design. De Bruin was de ‘up-and-coming’  
man in de directie en nam in 1969 de plaats in  
van Lohmann. Hij vertegenwoordigde een nieuw 
type directeur, een kritische manager die de proces-
sen in het bedrijf begeleidde in plaats van stuurde, 
en de grote lijnen in de gaten hield. Hij begreep wat 
een huisstijl inhield en zag het, in tegenstelling tot 
Koster, als ‘meer dan alleen het embleem. Het om-
vat een combinatie van allerlei verschijningsvormen 
van het bedrijf naar buiten.’61  

De Bruin was meer geïnteresseerd in de prak-
tische consequenties. Zo was hij nieuwsgierig naar 
de levensduur van een goed embleem. Met andere 
woorden, was het zijn geld waard? Ook vroeg hij 
zich af of Tel Design zou adviseren ‘hoe het perso-
neel er bij betrokken moet worden’.62 Hij besefte  
dat de huisstijl niet op zichzelf stond, maar een rela-
tie had met, en consequenties had voor de bedrijfs-
voering. Zo merkte hij op dat er ‘tot nu toe weinig 
kritiek is gehoord op de tekorten’. Dit suggereert dat 
hij – net zoals de werkgroep – de huisstijl zag als 
een directe reactie op de verliesgevende situatie bij 
het bedrijf waarbij een huisstijl gebruikt kon worden 
om het imago van bedrijf te beïnvloeden.  

Meer dan bij enig ander bedrijf symboliseren 
de directeuren van de NS drie vaak voorkomende 
houdingen ten aanzien van huisstijlen. Er is de  

                                                             
58 Tel Design, op. cit. (n. 46); In de toelichting die later  
op het NS-embleem werd gegeven was een belangrijke 
‘overweging’: ‘verkeer in twee richtingen in een gesloten 
circuit’; Het British Rail embleem zou een soortgelijke 
betekenis hebben.:‘[…] a new symbol […] consisting of 
two arrows fused to make a single form, with two broad 
lines suggesting railroad tracks.’ Uit: Haresnape, op. cit. 
(n. 4), p. 120. 
59 Brief voorzitter CRV aan Koster, 2 juni 1967; UA 943-
102; Op de kritiek van Koster dat het embleem niet de 
juiste associaties opriep, schreef de voorzitter van de CRV 
in dezelfde brief: ‘Naar ik meen mag bij deze reactie niet 
uit het oog verloren worden, dat er een sterk ondersteu-
nende wisselwerking bestaat tussen embleem en begrip, 
die door voortdurende en veelvuldige presentatie van het 
embleem in combinatie met de zaak waarvoor het staat 
[…] tot volledige identificatie uitgroeit. […] Men “leest” 
dan het vignet alsof er in drukletters “N.S.” stond. Een 
voorbeeld van dit proces is, naar ik meen, het Shell em-
bleem, waarbij het visueel stoffelijk omhulsel van een 
zeedier mentaal volkomen overspoeld wordt door het 
begrip “Shell”.’ 
60 Gesprek Dumbar, 4 maart 2009. 
61 Notulen CRV en directie, 5 juli 1966; UA 943-100. 
62 Ibidem. 
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ouderwetse directeur die vormgeving ziet als iets dat 
te maken heeft met toegepaste kunst en niet geïnte-
resseerd is in de wel erg uitgebreide huisstijl. Daar-
naast is er de technisch georiënteerde directeur die 
het belang onderkent van de herkenning die door 
middel van een huisstijl wordt gerealiseerd. Tot slot 
is er de marktgerichte directeur die de huisstijl ziet 
als een instrument om het imago van een bedrijf  
te beïnvloeden.  

De directie besloot na de presentatie nog niet 
over te gaan tot de goedkeuring en de invoering van 
de huisstijl. De werkgroep had de indruk dat de 
twijfels van Koster hierin een belangrijke rol speel-
den. Om hem alsnog te overtuigen van de kwaliteit 
van het ontwerp liet de CRV door de Dienst Perso-
neelszaken onderzoeken wat het personeel van de 
NS ervan vond. Meer dan honderd personeelsleden 
reageerden ‘licht positief’.63 Het meest positief  
waren ze over het lettertype. Het embleem en de 
kleur leverden echter meer gevarieerde reacties op. 
Op de vraag waaraan het embleem deed denken, 
antwoordde men onder andere: ‘een in elkaar gezak-
te damesschoen’, ‘vaart in alle richtingen‘, ‘niet 
veel, mogelijk spoorlijn’, ‘het nieuwe embleem van 
de British Rail’ en ‘aan energie (krachtstroom) en 
richting’. De associaties die Koster bij het embleem 
kreeg, waren dus niet vreemd en werden door het 
rapport zelfs bevestigd.  

Ook na het rapport bleef de directie echter  
de beslissing om de huisstijl goed te keuren en in te 
voeren uitstellen. Wel gaf ze opdracht om een van 
de treinen geel te laten schilderen, dit met het oog 
op een latere publiekstest [ill. 14]. 64 Op het laatste 
moment werd hierbij nog een belangrijke toevoe-
ging gedaan. De NV Spoorwegreclame was op het 
idee gekomen de treinen te gebruiken als rijdende 
reclameborden, dit in een poging de financiële posi-
tie van het bedrijf te verbeteren!65 Dit plaatste de 
werkgroep, die net voor de treinen een mooie op-
vallende gele kleur had voorgesteld – voor een  
probleem. Hoe moesten de reclame-uitingen op een 
esthetisch aanvaardbare manier worden ingepast? 
De oplossing was simpel; Dumbar bracht op de 
treinen schuine blauwe banen aan waarbinnen  
de reclame-uitingen keurig konden worden aan-
gebracht [ill. 15].66 

De goedkeuring en invoering van de huis- 
stijl werd uiteindelijke min of meer afgedwongen. 
Midden december 1967 meldde zich een journa- 
list bij de NS die gehoord had dat er bij het bedrijf 
een trein was geel geschilderd. De directie besloot 
hierop het treinstel aan de pers te tonen. Dit zou 
gebeuren voorafgaande aan de jaarlijkse nieuwjaars-
toespraak die Lohmann op 11 januari 1968 zou 
houden [ill. 16].67 Nadat ze deze beslissing had 
genomen, besefte de directie dat ze net zo goed  

                                                             
63 Afdeling Personeelszaken, ‘Verslag betreffende een 
enquête bij een 100-tal NS-ers met betrekking tot  
“de nieuwe huisstijl”’, 13 juli 1967; UA 937-22. 
64 Notulen CRV, 3 augustus 1967; UA 943-102. 
65 Notulen directie, 4 september 1967; UA 948-183. 
66 Interview Dumbar, 2 mei 2003. 
67 Notulen directie, 18 december 1967; UA 948-183;  
‘Naar een veranderend bedrijfsbeeld : De nieuwe huisstijl 
van N.S.’, De Koppeling, 12 januari 1968, pp. 1, 3. 

de huisstijl kon invoeren.68 In allerijl werd de werk-
groep van het voornemen op de hoogte gesteld. Als 
projectgroep ‘Invoering Huisstijl’ moest ze nu, ter-
zijde gestaan door ‘huisstijlcoördinator’ Wijsenbeek 
en in samenwerking met Tel, huisstijltoepassingen 
gaan ontwikkelen.69 Op het gele treinstel met de 
blauwe banen na, was het enige dat vastlag het  
embleem, het lettertype, en de kleur. In korte tijd 
ontwierp Tel vervolgens uniformen, en stations-
naamborden en pictogrammen dergelijke [ill. 17]. 
Hiervoor was enige haast nodig aangezien de NS  
de huisstijl al in mei 1968 wilde uitproberen op het 
traject Utrecht-Leiden [ill. 18-19a-c].70  

Naar een product vervoer 
De plotselinge haast van de directie hield nauw 
verband met een nieuwe strategie waaraan ze de 
voorafgaande maanden had gewerkt. Deze moest 
het verliesgevende bedrijf een nieuwe impuls geven. 
Tot dan toe leek ze te hebben gewacht op ingrijpen 
uit de politiek, er gebeurde echter niets. Eind 1967 
besloot ze dat ze niet langer kon afwachten en for-
meerde ze een denktank die de naam Stimurail 
kreeg. Haar doel was: ‘het stimuleren en tot een  
plan bundelen van nieuwe ideeën tot verbetering 
van het bedrijfsresultaat en tot versterking van het 
bedrijf in de toekomst’.71 De motor achter Stimurail 
was directeur De Bruin. Onder zijn leiding werd  
een nieuwe strategie uitgestippeld waarmee de NS 
opnieuw marktaandeel moest veroveren.72  

In plaats van naar een bedrijfseconomisch 
rendement, dus een winstgevende exploitatie per se, 
zou voortaan een maatschappelijk verantwoorde 
exploitatie van de NS voorop moeten staan.73 De NS 
was immers geen monopolist, waar ze tot dan toe 
van uitging, maar concurreerde op de markt voor 
vervoer in het algemeen. De trein zou gepositio-
neerd moeten worden als een aantrekkelijk alter-
natief voor de auto. De toename van het autoverkeer 
had niet alleen positieve gevolgen, zoals de toe-
nemende mobiliteit van de burger, maar ook nega-
tieve, zoals files en dichtslibbende binnensteden. 
Door de spoorwegen als een alternatief te presen-
teren zou extra financiering kunnen worden verkre-
gen vanuit de overheid. Dit alles stond in het plan 
‘Spoor naar ’75’ waarvan de contouren zich begin 
1968 duidelijk begonnen af te tekenen.  

Onderdeel van ‘Spoor naar ’75’ was een  
actieprogramma genaamd ‘Spoorslag ’70’.74  

                                                             
68 Notulen directie, 2 januari 1968; UA 948-184. 
69 Brief voorzitter voormalige werkgroep Huisstijl aan 
voorzitter CRV, ‘Uitwerking en invoering huisstijl’,  
26 januari 1968; UA 943-103; Brief Hoorweg aan  
voorzitter CRV, 12 februari 1968; UA 943-100. 
70 Dienst Exploitatie Midden, ‘1e Interimrapport van het 
project Utrecht-Leiden (Stimurail)’, 8 februari 1968; UA 
943-103; ‘Invoering huisstijl vraagt tijd’, De Koppeling, 
29 maart 1968, p. 3; ‘NS presenteert zich op Utrecht-
Leiden’, De Koppeling, 24 mei 1968, p. 2. 
71 Van den Broeke, op. cit. (n. 2), p. 272. 
72 Idem, pp. 271-272. 
73 Idem, p. 274. 
74 ‘Eigen plan: Spoor naar ’75’, De Koppeling, 10 januari 
1969, pp. 1, 3; ‘Spoor naar ’75 : ideeënschets in plan-
vorm’, De Koppeling, 10 januari 1969, p. 7; ‘Goede pers 
voor “Spoor naar 75”’, De Koppeling, 24 januari 1969,  
p. 1. 
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[ill. 14] Eerste gele treinstel, 1967
In de NS-werkplaats in Haarlem bevestigen Wijsenbeek en Dumbar het eerste NS-embleem op het treinstel
HGA 1413

[ill. 15] Presentatietekeningen demonstreren het effect van blauwe reclamebanen, 1967
HGA 1413

[ill. 16] Geel treinstel zoals dat in januari 1968 aan de pers werd gepresenteerd
Pa. Dumbar
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[ill. 17] Emile Truijen, Jan Lucassen en Gert Dumbar op een foto ter ere van de NS-huisstijl, 1968
HGA 1413

[ill. 18] Vergadering voor proefinvoering van NS-huisstijl op traject Utrecht-Leiden, 1968
‘Rondetafelconferentie van Huisstijl-voortrekkers’, De Koppeling, 17 mei 1968, p. 3

[ill. 19c] Nieuw NS-naambord bij ingang, 1968
HGA 1413

[ill. 19b] Nieuwe stationsnaambord, 1968
HGA 1413

[ill. 19a] Nieuw conducteursuniform, 1968
HGA 1413
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Dit plan beoogde een nieuwe dienstregeling die een 
grote tijdswinst beloofde voor reizigers. In deze 
dienstregeling, die in de zomer van 1970 zou in-
gaan, werd voortaan onderscheid gemaakt tussen 
intercity’s en stoptreinen. De intercity’s zouden op 
slechts 40 stations in Nederlands stoppen en reden 
met hogere snelheden dan voorheen, tot 140 km per 
uur. Stoptreinen bedienden het regionale verkeer en 
voerden reizigers af en aan voor de 40 stations waar 
deze intercity’s stopten.75 Daarnaast vond er ook 
meer differentiatie plaats in tarieven waarmee men 
nieuwe klantengroepen wilde aanboren. Zo was er 
sprake van ‘traject-, maand-, dag- en meerpersoons-, 
drie- en achtdaagse abonnementen […] avond- en 
weekendretours [en] speciale aanbiedingen’.76  

Een voorproefje van deze nieuwe dienstver-
lening zou worden gegeven op het traject Utrecht-
Leiden. Dit was een goede gelegenheid om ook over 
te gaan tot invoering van de huisstijl. Deze werd 
hierbij tot symbool van een NS die haar zelfver-
trouwen herwonnen had. Vervolgens werd in de 
loop van enkele jaren de huisstijl verder ingevoerd 
bij de NS. De afronding van de invoering van de 
huisstijl op de stations viel hierbij samen met de 
algehele invoering van de nieuwe dienstregeling  
in 1970. Het geel schilderen van de treinen duurde 
aanmerkelijk langer en werd afgerond in 1975,  
de tijdspanne die het totale plan ‘Spoor naar ‘75’ 
besloeg.77 

Marketingdenken 
De NS schonk veel aandacht aan de introductie van 
de huisstijl onder het personeel dat niet altijd even 
overtuigd was van het belang ervan. Zo rezen er in 
de werkplaats waar treinstellen geel werden geschil-
derd enkele kritische vragen. Dit leidde tot een blik-
sembezoek van de projectgroep ‘Invoering Huisstijl’ 
waarbij medewerkers vragen stelden als; ‘Voelt de 
reiziger zich niet bekocht als alleen het uitwendige 
van de trein, “de verpakking”, er goed uitziet, ter-
wijl het eigenlijke produkt in kwaliteit tekort schiet 
[…] ?’ en ‘Is het wel gemotiveerd zoveel geld aan 
geelschilderen te besteden […] terwijl er anderzijds 
op zuinig gebruik van arbeidstijd en materieel wordt 
aangedrongen?’ 

Dergelijke opmerkingen werden ingegeven 
door directie en stafmedewerkers die de huisstijl –
zoals ook bij KLM en PAM het geval was – verge-
leken met een ‘verpakking’. Zo zei Lohmann in 
personeelsblad De Koppeling: ‘Huisstijl is het 
scheppen van een nieuwe verpakking van ons  
produkt waardoor het beeld dat onze klant van het 
bedrijf heeft aantrekkelijker wordt’.78 Meer dan 
andere bedrijven was de NS er echter op gebrand 
om inhoud te geven aan deze ‘verpakking’. In het-
zelfde personeelsblad zei een manager: ‘Alleen met 
                                                             
75 G. Veenendaal, Spoorwegen in Nederland : van 1834 
 tot nu, Pijnacker 2004, p. 503. 
76 Van den Broeke, op. cit. (n. 2), p. 274. 
77 Treinstellen in nieuwe kleur : Streefdatum 1 januari 
1975’, De Koppeling, 9 augustus 1968, p. 3; ‘Huisstijl 
breidt uit’, De Koppeling, 11 oktober 1968, pp. 4-5; 
‘Nieuwe stijl voor 86 stations’, De Koppeling, 28 februari 
1969, p. 9; ‘NS met huisstijl op weg naar veranderd be-
drijfsgezicht’, De Koppeling, 9 mei 1969, p. 5. 
78 ‘“Kwaliteitsslag, erop of eronder”: Twintig vragen  
aan ir. Lohmann’, De Koppeling, 24 mei 1968, p. 3. 

huisstijl komen we er natuurlijk niet. Een verpak-
king alleen is niet voldoende. De inhoud moet de 
klant aanspreken, die moet goed zijn.’79 De inhoud 
bestond natuurlijk uit de kwaliteitsverbetering die 
met ‘Spoorslag ’70’ gerealiseerd moest worden.  
Dit plan werkte echter alleen als het personeel hier 
enthousiast aan meewerkte. Er was een mentaliteits-
verandering nodig. Het personeel moest voortaan 
leren ‘marketing-denken’.80 

Een speciaal hiervoor aangestelde project-
leider legde dit in De Koppeling als volgt uit: 
‘“Marketing-dénken” kan iedereen […] beoefenen. 
Voor de NS betekent dat op zijn simpelst beseffen 
dat je niet met treinen rijdt, maar reizigers vervoert, 
dat je geen wagen rangeert, maar lading […] Markt-
gericht denken in plaats van produktgericht, kijken 
naar wat de klant behoeft, in plaats van wat de  
producent ideaal vindt.’81 Hierbij waarschuwde  
hij voor ‘[…] de neiging over alle zaken die zich 
voordoen, teveel centraal, categorisch en uniform  
te willen beslissen’ en voor het ‘technisch perfectio-
nisme’ dat een deel van het personeel kenmerkte. 

Het streven naar een klantvriendelijkere  
houding – een verbetering van het ‘dienstbetoon’ – 
zoals het ook wel werd genoemd – kwam op het 
personeel af en toe wrang over: De verliezen van  
de NS gaven hen niet veel vertrouwen in de toe-
komst, er werd nog steeds bezuinigd. NS was  
van plan de komende tijd 1000 mensen per jaar  
te ontslaan. Zo werden de perronopzichters op  
stations afgeschaft, evenals in- en uitgangscontroles. 
Als reizigers de weg niet wisten of wilden weten 
welke trein ze moesten nemen, moesten ze dit 
voortaan maar vragen bij de kassa of aan een con-
ducteur. Geen wonder dat een perronopzichter zich 
in De Koppeling afvroeg: ‘Wat wil men nu eigen-
lijk, een bedrijf dat dienstbetoon geeft (maar wat 
meer kost) of een efficiënt massavervoermiddel in 
doe-het-zelfstijl?’82 

                                                             
79 ‘“Er is een zekere vechtlust nodig” : Mr. D.H.C. Ittmann 
over kwaliteit en dienstbetoon Ep.’, De Koppeling, 24 mei 
1968, p. 8. 
80 Nota Ittmann aan CRV [‘Stimuplan punt 5.17.1’ en 
‘Spoor naar ’75’ punt 6.4’], 14 november 1968; UA 943-
104; De staf van de dienst Exploitatie van de NS volgde 
zelfs enkele speciale marketingdagen met inleidingen van 
‘marketingmanagers van de KLM’. 
81 ‘Van productgerichtheid … naar marktgerichtheid’, De 
Koppeling, 24 mei 1968, p. 5. 
82 ‘Acht stemmen uit de praktijk’, De Koppeling, 24 mei 
1968, p. 11; De huisstijl die ze werden geacht te omarmen 
leek de persoonlijke dienstverlening deels te vervangen.  
In De Koppeling was in 1969 te lezen; ‘Op de huisstijl 
stations wordt de reiziger op zijn weg van stationsingang 
tot de trein “begeleid”. Een belangrijk aandeel daarin 
levert de bebording: pictogrammen, spooraanduidingen, 
vertrekstaten, treinaanwijsborden, koersborden. […]  
Behalve door de bebording wordt de reiziger ook onbe-
wust begeleid door de verschillende kleuren, die hij op  
zijn weg overkomt. Verboden deuren hebben een donkere 
kleur, entreedeuren een felle.’ Uit: ‘NS met huisstijl op 
weg naar veranderd bedrijfsgezicht’, De Koppeling, 8 mei 
1969, p. 5. 
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Reiziger vindt de weg naar de trein 

Spoorboekje 
Eerder al werd duidelijk dat ‘Spoorslag 70’ een 
verbetering van de dienstverlening teweeg moest 
brengen. Klanten moesten voortaan sneller en op 
aangenamere wijze van A naar B worden gebracht. 
Dit kon echter alleen als ze op de juiste tijd op het 
juiste perron stonden. Een goede tekstuele en visue-
le informatievoorziening aan de reiziger kon hier in 
belangrijke mate aan bijdragen.  

Het bestaande spoorboekje voldeed slecht 
want het was moeilijk toegankelijk en zag er in-
gewikkeld uit [ill. 20a, 21a]. Een werkgroep van de 
NS stelde daarom in 1969 een nieuw en verbeterd 
concept van het spoorboekje voor.83 De dienst-
regeling van Nederland werd voortaan onderver-
deeld in drie regio’s. Aan elk deel ging een spoor-
wegkaart vooraf waarop alle spoorverbindingen en 
stations uit de regio stonden afgebeeld.84 Daarnaast 
was er een aparte dienstregeling met kaart voor de 
nieuwe intercityverbindingen. Om de routes nog 
duidelijker te visualiseren werden er boven de trein-
tijdentabellen in het spoorboekje ‘routestrips’ gezet 
[ill. 20b]. Deze schema’s maakten in één oogopslag 
duidelijk welke stations een bepaalde treindienst 
aandeed. Ook werden er plattegronden van het  
bus- en tramnetwerk van Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht in opgenomen. Hierdoor  
konden reizigers makkelijker hun reis met het  
openbaar vervoer vervolgen.85  

Deze nieuwe voorstellen werden gevisuali-
seerd door de NS-reclameafdeling [ill. 20b, 21b]. 
Haar ontwerpen waren een verbetering ten opzichte 
van het oude spoorboekje, maar verdienden nog 
geen schoonheidsprijs. De spoorwegkaarten waren 
zeer abstract en hadden veel weg van technische 
tekeningen. Daarom werd de opdracht voor het 
vormgeven van het spoorboekje al snel aan Tel  
Design gegeven. Het ontwerp hiervoor werd ge-
maakt door grafisch ontwerper Gertjan Leuvelink.86 
Deze zou, naast Dumbar, uitgroeien tot een van  
de twee peilers waarop Tel Design’s reputatie  
als grafisch ontwerpbureau rustte.  

Leuvelink (1943-) was opgeleid aan de in  
Enschede gevestigde Akademie voor Kunst en  
Industrie (AKI). Eigenlijk ambieerde hij een baan 
bij Total Design. In plaats daarvan kwam hij echter 
bij de in Den Haag gevestigde Staatsdrukkerij en -
uitgeverij (SDU) terecht, een overheidsinstelling die 
midden jaren zestig enige bekendheid begon te ver-
                                                             
83 Projectgroep o.l.v. J.M. Ubbens en D. Otten,  
‘Spoorboekje spoorslag ’70’, januari 1969; UA 943-105. 
84 Volgens Dumbar was het idee om de spoorwegnetkaart 
te splitsen van hem afkomstig. Uit: interview Dumbar,  
2 mei 2003. 
85 Op. cit. (n. 83). 
86 De toeschrijving van het spoorwegboekje plaatst de 
historicus voor een probleem. Volgens Wijsenbeek oefen-
de Dumbar hierop een grote invloed uit. René van Raalte 
en Jan Lucassen geven Leuvelink de eer. Leuvelink zelf 
zegt dat ook Dumbar hierin een belangrijke rol speelde.  
De basisopzet was echter afkomstig van de NS zelf.  
Het was de projectgroep onder leiding van J.M. Ubbens 
die de belangrijkste ideeën introduceerde. De conclusie  
is dan ook dat het een mooi staaltje teamwork is dat op 
perfecte wijze werd afgemaakt door Leuvelink. 

werven met de kwaliteit van het door haar verzorgde 
overheidsdrukwerk. In 1969 werd Leuvelink bena-
derd door Dumbar die iemand nodig had die hem 
terzijde kon staan bij de verdere ontwikkeling van 
de huisstijl van de NS. De typografische ervaring 
die Leuvelink had opgedaan bij de SDU bleek hier-
bij zeer welkom te zijn.87 Alhoewel Dumbar veel 
aandacht had voor typografie was deze over het 
algemeen meer beeldgeoriënteerd.  

Daarnaast werd er hetzelfde jaar ook een  
assistent-ontwerper aangetrokken; René van Raalte 
(1946-). Net als Leuvelink, was deze aan de Riet-
veld akademie (het voormalige IvKNO) opgeleide 
ontwerper ook afkomstig van de SDU. Van Raalte 
had zich ontwikkeld tot een specialist op het gebied 
van zogenoemde ‘exploded view’ tekeningen en 
airbrush, toen nog een relatief nieuwe techniek in 
Nederland. Hij eiste al snel een positie op als ont-
werper en was met zijn opvallende airbrushtekenin-
gen bepalend voor het wilde tegendraadse beeld dat 
begin jaren zeventig zou ontstaan van Tel Design. 
Ook leverde hij een belangrijke bijdrage aan de 
technische uitwerking van de bewegwijzering van 
de NS. Voor zijn academietijd had hij namelijk 
enige tijd werktuigbouwkunde gestudeerd aan de 
TH in Delft.88 

De belangrijkste bijdrage van Leuvelink aan 
het spoorwegboekje was het inbrengen van meer 
visuele rust. Zo werden de kolommen overal even 
breed gemaakt en werden de in het oude spoorboek-
je gebruikte stippellijntjes weggehaald [ill. 20c]. 
Daarnaast plaatste hij de abstracte spoorwegsche-
ma’s weer in een kaart van Nederland [ill. 21c]. 
Deze abstraheerde hij door hem op een ‘grid’ te 
zetten. Dit was een idee van Dumbar die goed be-
kend was met de beroemde kaart van de London 
Underground [ill. 22]. Overigens was het niet de 
eerste keer dat een dergelijke kaart in Nederland 
werd toegepast. Eerder al had Henrion een soortge-
lijke routekaart ontworpen voor de KLM [ill. 23]. 
De nieuwe spoorwegkaart werd, samen met de  
routestrips, ook toegepast op de door Leuvelink 
herontworpen vertrekstaten die in stations werden 
gebruikt [ill. 24b-c].  

De helderheid van het in 1970 geïntroduceer-
de spoorboekje [ill. 25] werd hogelijk bewonderd 
door ontwerpers. Het won enkele belangrijke prij-
zen waaronder een van de Britse Designers en Art 
Directors Association. Daarnaast werd het in 1970 
uitgekozen tot een van de vijftig bestverzorgde boe-
ken in Nederland.89 
                                                             
87 Bij de SDU werkte Leuvelink onder andere aan een 
BTW-boekje dat vol stond met tabellen. ‘Waarschijnlijk  
is mijn ontwerp voor dat boekje doorslaggevend geweest 
toen ik bij Tel solliciteerde. Ze hadden iemand nodig die 
feeling had voor typografie en een cicerolat kon hanteren.’ 
Uit: interview Gertjan Leuvelink, 11 september 2000 door 
Jan Middendorp, geciteerd in: Jan Middendorp, Ha, daar 
gaat er een van mij!, Rotterdam 2002, p. 103. 
88 Interview René Van Raalte, 2 december 2005; interview 
Leuvelink, 22 november 2005. 
89 Het spoorwegboekje werd in 1970 bekroond als een van 
de 50 bestverzorgde boeken van Nederland. Daarnaast 
won het in 1974 een ‘Silver Award’ ‘for the outstanding 
technical literature’ van de Designers & Art Directors 
Association (D&AD) in London (‘Het was de eerste maal 
dat een niet-Britse ontwerpgroep een onderscheiding kreeg 
toegewezen in de jaarlijkse wedstrijd “Design and Art 
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[ill. 20a] Vertrektijdentabel in spoorboekje 1969-1970 
Spoorboekje : 1 juni 1969 - 30 mei 1970, 1969; SPM

[ill. 21a] Spoorkaart  in spoorboekje 1969-1970
Spoorboekje : 1 juni 1969 - 30 mei 1970, 1969; SPM

[ill. 21c] Spoorkaart in spoorboekje 1970-1971
ontwerp: Tel Design
Spoorboekje : 31 mei 1970-22 mei 1971, 1970; SPM

[ill. 22] London Underground kaart, 1933
ontwerp: Harry Beck

[ill. 21b Voorstel spoorkaart, 1969
ontwerp: NS-reclameafdeling
UA 943-105

[ill. 20b] Voorstel vertrektijdentabel, 1969
ontwerp: NS-reclameafdeling
UA 943-105

[ill. 20c] Vertrektijdentabel in spoorboekje 1970-1971 
ontwerp: Tel Design
Spoorboekje : 31 mei 1970-22 mei 1971, 1970, p. 148; SPM 

[ill. 23]  KLM-routekaart fragment, 1963
ontwerp: HDA
UBDA-HA; Henrion Boxing System; jk
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[ill. 24c] Ontwerp zogenoemde ‘mini’-vertrekstaat, ca. 1970
ontwerp: Gertjan Leuvelink
HGA 1413

[ill. 25] Omslag Spoorboekje 1970-1971
ontwerp: Gertjan Leuvelink
Spoorboekje : 31 mei 1970-22 mei 1971, 1970; SPM

[ill. 24a] Vertrekstaat 1963-1964
Foto uit advertentie van de Rotterdamsche Bank in; dienstregeling n.v. Nederlandse Spoorwegen : 31 mei 1964-29 mei 1965, 1964; SPM

[ill. 24b] Vertrekstaat, 1971-1972 
ontwerp: Gertjan Leuvelink
HGA 1413
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[ill. 26a-b] UIC-pictogrammen, ca. 1963-1965
De UIC koos de pictogrammen uit inzendingen na een door haar georganiseerde internationale ont-
werpwedstrijd. De CRV en de directie bespraken in 1963 enkele pictogrammen; ‘DaK [Koster] acht 
het pictogram A 5b “Buffet” wat eenzijdig omdat het wijnglas suggereert, dat er alleen alcoholische 
dranken verkijgbaar zijn. Voor landen als Frankrijk en België is dit meer acceptabel [...] DaK zou de 
telefoonhoorn van pictogram A 8 graag van een snoer zien voorzien en vraagt zich af of het begrip 
“reservering” (B 1) niet beter door een stoel met een hoed erop kan worden weergegeven.’ 
Notulen CRV 1 mei 1963; UA 943-95

[ill. 26a] Selectie uit bijlage bij; brief voorzitter CRV aan directie, april 1963; UA 943-95

[ill. 26b] Selectie uit bijlage bij; brief Dienst van Vervoer aan CRV, ‘Pictogrammen’, 29 december 1965; UA 943-99

[ill. 27] NS-pictogrammen introductieaffiche, 1968
UA 943-104

[ill. 26a]

[ill. 26b]
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Pictogrammen 
Tel Design paste ook de bewegwijzering op NS-
stations aan. Vanaf de Tweede Wereldoorlog was 
deze gebaseerd op die van de British Rail. Deze 
maakte, tot aan de invoering van de nieuwe huisstijl, 
gebruik van worstvormige borden waarop de letter 
Johnston figureerde. Met de invoering van de nieu-
we huisstijl werden deze stationsnaamborden en de 
perronaanduidingen vervangen door blauwe borden 
waarop, net als in het overige drukwerk van de NS, 
gebruik werd gemaakt van de Univers. Voor andere 
aanduidingen zoals ‘bagagedepot’, ‘wachtkamer’  
of ‘kiosk’ besloot men gebruik te maken van  
pictogrammen.  

De toepassing van pictogrammen bij een 
groot bedrijf als de NS was nieuw in Nederland.  
Ze maakte deel uit van een wereldwijde opmars  
van pictogrammen; de toenemende internationa-
lisering vroeg om symbolen die internationaal  
herkend en begrepen konden worden. Hierop be-
gonnen nationale en internationale brancheorgani-
saties pictogramsystemen samen te stellen en vast  
te leggen. Tegelijkertijd raakten ook grafisch ont-
werpers geïnteresseerd in pictogrammen.90 De ver-
meende universele begrijpelijkheid van pictogram-
men paste goed in hun modernistisch streven naar 
een objectieve en duidelijke visuele communicatie. 
De meest bekende pictogramvoorstellen van ont-
werpers in de jaren zestig en zeventig betreffen  
die voor internationale evenementen. Voorbeelden 
hiervan zijn de door Masaru Katzumie ontworpen 
pictogrammen voor de Olympische Spelen in Tokyo 
van 1964 en de door Otl Aicher ontworpen picto-
grammen voor de Olympische spelen in München 
van 1972.91 

De NS maakte al vanaf 1965 in beperkte  
mate gebruik van een set pictogrammen die door  
de Union Internationale de Chemins de Fer (UIC) –
 een internationaal samenwerkingsverband voor 
spoorwegmaatschappijen – waren vastgesteld 
[ill. 26a-b].92 Met de invoering van de huisstijl  

                                                                                 
Direction”’). Ook won het in 1974 ‘zilver’ op de ‘Biennale 
of Graphic Design Brno’. Uit: ‘Tweemaal zilver voor 
vormgeving spoorboekje’, Telwerk (6), augustus 1974,  
pp. 1-2. 
90 Zie mappen: Icograda : Signs and Symbols Commission 
april 1964 - september 1968 en Icograda : Signs and 
Symbols Commission 1968 - ; University of Brighton 
Design Archives; Icograda Archive; Vreemd genoeg is er 
nauwelijks historisch onderzoek gedaan naar de ontwikke-
ling van pictogrammen. Deze wordt meestal herleid tot de 
activiteiten van de Oostenrijkse socioloog, en onderzoeker 
Otto Neurath in de jaren twintig. Alhoewel de esthetiek 
van de huidige pictogrammen veel aan hem, en in het 
bijzonder aan zijn medewerker Gerdt Arntz, te danken 
heeft, wordt zelden een verklaring gegeven voor de op-
komst van de pictogrammen zelf. 
91 Heiner Jacob, Masaru Katzumie, ‘Signsystems for  
International Events: Munich, Sapporo, Osaka & Co’, 
Print, November-December 1969, pp. 40-49. 
92 De UIC was in 1961 begonnen met een onderzoek naar 
het gebruik van pictogrammen. Ze schreef een internatio-
nale ontwerpwedstrijd uit en koos uit de inzendingen de 
‘beste’ pictogrammen. De UIC-pictogrammen werden in 
1963 door de NS in principe aanvaard. Vanaf 1965 werden 
ze in Nederland aangebracht op nieuwe stations. Uit:  
brief voorzitter CRV aan directie, april 1963; UA 943-95; 
brief Dienst Economische Zaken aan CRV, ‘Pictogram-

wilde de NS alle op stations veelvoorkomende 
tekstborden als ‘toilet’, ‘restauratie’ en ‘bagage-
kluisjes’ vervangen door modern ogende picto-
grammen. Een praktisch voordeel was dat deze  
alle dezelfde maat hadden waardoor ze goedko- 
per konden worden geproduceerd dan tekstborden. 
De bestaande UIC-pictogrammen waren echter 
rommelig en een aantal voor Nederland typische 
aanduidingen, zoals ‘fietsenstalling’ en ‘tram’  
ontbraken. Wijsenbeek gaf daarom Tel Design  
opdracht om een nieuwe serie pictogrammen te 
ontwerpen.93 Dumbar, die voor zijn afstudeer-
project aan het RCA al eerder een set pictogram-
men had ontworpen, tekende hierop in korte tijd  
een reeks pictogrammen die op alle stations wer- 
den aangebracht [ill. 27].  

Bewegwijzering 
Het aanbrengen van de nieuwe bewegwijzering 
(1968-1970) op de meer dan 300 stations verliep 
niet altijd even soepel. Medewerkers van de NS 
kregen geen duidelijke richtlijnen en er ontstonden 
soms verwarrende concentraties van borden, ook 
wel ‘kerstbomen’ genoemd [ill. 28a-c].94 De NS 
verwachtte dat dit een probleem zou kunnen wor-
den. Ze was namelijk van plan twee belangrijke 
nieuwe stations te bouwen – Utrecht Centraal en 
Den Haag Centraal – die vrij complex van opzet 
waren. Nieuw aan deze stations was dat ze, in sa-
menwerking met projectontwikkelaars, ingepast 
werden in een winkel- en kantorencomplex. Daar-
naast stond bij het ontwerp van deze stations de 
integratie met andere vormen van openbaar vervoer 
centraal. Stations waren immers niet alleen knoop-
punten van treinverkeer, maar ook van bus- en 
tramverkeer. Door deze vervoersvormen zo dicht 
mogelijk bij elkaar te brengen moest het overstap-
pen voor reizigers makkelijker worden gemaakt.  
Dit alles zorgde echter wel voor ingewikkeldere 
stations waardoor hogere eisen werden gesteld aan 
de bewegwijzering. Daarom gaf de NS in 1971  
opdracht aan Tel Design om een integraal plan te 
ontwikkelen voor de bewegwijzering van Den Haag 
Centraal [ill. 29]. De ervaring die het hierbij opdeed, 
zou toegepast kunnen worden bij andere stations. 

Tot dan toe was het grootste bewegwijze-
ringsproject in Nederland de door Wissing (Total 
Design) ontworpen bewegwijzering (1965-1966 ) 
voor luchthaven Schiphol. Dit was echter een een-
voudige opdracht gezien de heldere opzet van het 
luchthavengebouw; zo waren er bijvoorbeeld aparte 
etages voor aankomende en vertrekkende reizi-
gers.95 Bij station Den Haag Centraal was er sprake 
van een complexere situatie. Passagiersstromen 
waren niet gescheiden waardoor de reizigers mak- 
kelijker konden verdwalen. De indertijd als immens 
groot ervaren hal [ill. 30] van het station beschikte 
over meerdere in- en uitgangen, waarvan sommige 

                                                                                 
men’, juli 1965; UA 943-98; notulen CRV 23 juli 1965; 
UA 943-98. 
93 NS, ‘NS-normblad 0-11A : pictogrammen aanduidingen 
in de stations’ in; Spoorstijl, juni 1968, pp. 1-2. 
94 Dienst Personeelszaken, ‘NS-ers en hun Huisstijl’,  
januari 1969, p. 5; UA 943-105. 
95 Zie hoofdstuk 3. 
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[ill. 28a] Aanbrengen pictogrammen, 1968
‘Huisstijl breidt uit’, De Koppeling, 11 oktober 1968, pp. 4-5 (4)

[ill. 28c] Voorbeeld goede bewegwijzering, ca. 1975
Brochure voor spoorwegpersoneel ca. 1975; HGA 1413

[ill. 28b] Voorbeeld slechte bewegwijzering, ca. 1975
Brochure voor spoorwegpersoneel ca. 1975; HGA 1413

[ill. 29] Den Haag CS, 1976
‘Voor wie staat Den Haag Centraal?’, Telwerk (14), september 1976, p. 4
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[ill. 32] Den Haag CS plattegrond fragment, 1971
De stippellijnen duiden de zichtlijnen en de loopmogelijkheden van de reiziger. 
Deze komt van links aangelopen en kiest in het midden te volgen route.
[bewegwijzeringsplan voor Den Haag Centraal]; HGA 1413

[ill. 31c] Den Haag CS plattegrond, 1971
Hal en faciliteiten aan de bovenkant, sporen aan de onderkant. 
[bewegwijzeringsplan voor Den Haag Centraal]; HGA 1413

[ill. 31a] Den Haag CS, 1971
Impressie interieurelementen.
[bewegwijzeringsplan voor Den Haag Centraal]; HGA 1413

[ill. 31b] Den Haag CS, 1971
Proportionering van interieuronderdelen in relatie tot mensen
[bewegwijzeringsplan voor Den Haag Centraal]; HGA 1413

[ill. 30] Den Haag CS hal, 1976
‘Voor wie staat Den Haag Centraal?’, Telwerk (14), september 1976, p. 5
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[ill. 33a] Stationshal met roltrap naar de daarboven gelegen kantoren, ca. 1976
HGA 1413

[ill. 33b] Busplatform met roltrap naar daaronder gelegen perrons, ca. 1976
HGA 1413

[ill. 33c] Stationshal, ca. 1976
HGA 1413

[ill. 33d] Busplatform, ca. 1976
HGA 1413

[ill. 33e] Loket, ca. 1976
HGA 1413

[ill. 33f] Ingangen Den Haag Centraal, ca. 1976
HGA 1413
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alleen toegang gaven tot de bussen, de trams, het 
winkelcentrum of de kantoorgebouwen.  

Geconfronteerd met deze zee van keuzemoge-
lijkheden presenteerde Tel een bijzonder efficiënt en 
logisch klinkend bewegwijzeringsplan [ill. 31a-c]. 
In dit door Leuvelink ontworpen plan werd uitge-
gaan van een nogal mechanisch looppatroon van 
reizigers. Zij zouden zich in rechte lijnen voortbe-
wegen en van koers wisselen door hoeken van 90 
graden te maken [ill. 32]. Bewegwijzering was al-
leen nodig als de reiziger moest afwijken van zijn 
route om zijn doel te bereiken. Als hij de bestem-
ming die hij zocht niet zag aangegeven, werd aan-
genomen dat hij net zolang rechtdoor bleef lopen 
totdat hij wel een verwijzing zag.96  

De ergonoom van de NS, D.P. Rookmaker – 
die het plan van Tel Design onder ogen kreeg – had 
hierbij grote bedenkingen. Volgens hem gedroegen 
reizigers zich, in hun voortbewegen en denken, niet 
op de door Tel Design veronderstelde rechtlijnige 
manier.97 Hij liet dan ook een eigen onderzoek uit-
voeren waaruit bleek dat de doorsnee reiziger ‘oner-
varen, tamelijk oud, weinig intelligent’ en ‘lichtelijk 
in paniek’ was. Alhoewel reizigers op de perrons 
misschien nog wel een vaste looprichting zouden 
volgen, zouden de looprichtingen in de hal eerder de 
vorm van een ‘waaier’ aannemen. Daarnaast hadden 
reizigers behoefte aan bevestiging waaruit bleek dat 
de richting die ze uitliepen, ook de juiste was.98 
Dergelijke inzichten waren in de praktijk getest en 
werden bijvoorbeeld toegepast door de ANWB voor 
de bewegwijzering van het Nederlandse wegennet.99  

Tel Design moest zijn plannen uiteindelijk 
aanpassen. Er ontstond een enigszins moeizame 
samenwerking tussen het ontwerpbureau en Rook-
maker waarvan beiden zeggen veel geleerd te heb-
ben.100 De door hen gezamenlijk geformuleerde 
richtlijnen (1971-1973) voor Den Haag Centraal 
vormden lange tijd de basis van de algehele  
bewegwijzering bij de NS.101  

Van een ambtelijk naar een marktgericht bedrijf 
Beter dan bij andere bedrijven laat de case study van 
de huisstijl van de NS zien waarom huisstijlen wer-
den ingevoerd: namelijk om zich een gunstiger ima-

                                                             
96 Datering d.m.v. ongetiteld rapport van Tel Design  
uit ca. 1971. Uit: map nr. 56 ‘Werkgroep Reizigersinfo’;  
Bedrijfsarchief Intergo. 
97 Vergaderverslagen werkgroep reizigersinformatie  
Den Haag Centraal van 8 mei, 29 mei en 26 juni 1972.  
Uit: map nr. 56 ‘Werkgroep Reizigersinfo’; Ba. Intergo. 
98 Theo Boersema, ‘Bebording van stations (in het  
bijzonder Den Haag CS)’, juni 1972; UA 937-714. 
99 Deze manier van bewegwijzeren week af van een 
belangrijk bewegwijzeringsprincipe dat ook door de 
ANWB werd toegepast: een eenmaal aangegeven 
bestemming moest op de daarop volgende wegwijzers 
worden aangegeven totdat de bestemming was bereikt. 
Zie: W.P.A. Brand, Inleiding verkeerstechnische 
leergangen ANWB, 1971; Stichting Archief Paul 
Mijksenaar. 
100 Interview Leuvelink, 22 november 2005; telefoon-
gesprek D.P. Rookmaker 16 februari 2007. 
101 Interview Wijsenbeek, 26 mei 2003; interview 
Leuvelink, 22 november 2005; telefoongesprek Rook-
maker, 16 februari 2007; De huidige bewegwijzering van 
de NS heeft een restyling ondergaan van ontwerper Paul 
Mijksenaar. 

go te verwerven en een daardoor betere markt-
positie. De bedrijfsleiding wilde NS veranderen van 
een ambtelijk bedrijf dat primair gericht was op het 
efficiënt uitvoeren van diensten, in een marktgericht 
bedrijf, waarbij het creëren van een markt voor haar 
diensten en het bedienen van de klant centraal stond. 

Het Tijdschrift voor efficiëntie en documen-
tatie, een bekend blad over bedrijfsorganisatie, refe-
reerde hieraan in 1960 als aan het ‘marketing con-
cept’; ‘Dit is de lang bekende en bijzonder logische 
gedachte, dat de uiteindelijke consumptie van alle 
produktie het einddoel moet zijn. Het nieuwe erin is, 
dat men zich realiseert dat dan ook die productie en 
alle activiteiten van de onderneming op dit einddoel 
gericht moeten zijn. Met andere woorden, het tech-
nische standpunt moet worden overwonnen; de 
productie vind niet meer plaats òm de produktie, 
waarbij de verkoopafdeling de geproduceerde goe-
deren maar moet zien kwijt te raken.’102 

Over de verspreiding van deze uit Amerika 
afkomstige opvattingen in het Nederlands bedrijfs-
leven is weinig bekend. Afzonderlijke bedrijfsge-
schiedenissen laten echter zien dat veel onderne-
mingen dit gedachtegoed tot zich namen. Het 
marktgerichter worden uitte zich vaak in langdurige 
organisatorische veranderingsprocessen die er op 
gericht waren het bedrijf flexibeler te maken. Meer 
dan voorheen formuleerde de directie beleid voor de 
lange termijn en probeerde ze duidelijke keuzes te 
maken in de markten die ze kon en wilde bedienen.  

Het marktgerichter worden van het bedrijfs-
leven gebeurde natuurlijk niet in één keer. In de 
jaren zestig en zeventig was er bij veel bedrijven 
sprake van een overgangssituatie. Dit is goed terug 
te zien in de mix van argumenten die ontwerpers 
gebruikten om opdrachtgevers te overtuigen van  
de kwaliteiten van de door hun ontworpen huisstijl. 
Enerzijds waren ze gericht op het aantonen van  
de visuele efficiëntie en ordening die de door hun 
ontworpen huisstijl opleverde, wat meer bij een 
productgerichte organisatie paste. Anderzijds speel-
den ze in op de bij bedrijven opkomende behoefte 
aan een positief imago, wat bij een marktgerichte 
organisatie past.  

Andere huisstijlen van Tel Design 

Spaarnestad 
De introductie van de huisstijl van de NS leidde  
tot veel publiciteit voor Tel Design. De huisstijl 
werd niet alleen in vakbladen onder de aandacht 
gebracht maar ook in tal van kranten en publieks-
bladen. Voor de eerste keer verscheen hierbij ook 
het ‘ontwerpbureau achter een huisstijl’ in beeld. 
Foto’s lieten de trotse ontwerpers zien te midden 
van hun schetsen en modellen.103 De bijgaande tek-
sten maakten duidelijk dat het ontwerpen van een  

                                                             
102 ‘De bevordering van het marktonderzoek in Nederland’, 
Tijdschrift voor efficiëntie en documentatie (10), 1960,  
p. 530. 
103 ‘Nieuw gezicht van NS’, de Volkskrant, 12 januari 
1968. 
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[ill. 37] Spaarnestad-huisstijl op vervoersmiddelen, 1969
Vrachtwagen en eend; Pa. Dumbar; motorbakfiets; HGA 1413

[ill. 34] ‘Abstracte fase’ ontwikkeling embleem Spaarnestad-embleem, 1968
ontwerp: Tel Design
‘Spaarnestad heeft nieuw beeldmerk en kleurstelling blauw/groen’, Ariadne (4), 4 januari 1969, pp. 106-107 (106)

[ill. 36] Trapsgewijze variaties Spaarnestad-embleem, 1968
‘Spaarnestad heeft nieuw beeldmerk en kleurstelling blauw/groen’, Ariadne (4), 4 januari 1969, pp. 106-107 (107)

[ill. 35] ‘Realistische fase’ ontwikkeling Spaarnestad-embleem, 1968
ontwerp: Gert Dumbar
‘Spaarnestad heeft nieuw beeldmerk en kleurstelling blauw/groen’, Ariadne (4), 4 januari 1969, pp. 106-107 (106)
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huisstijl veel werk was en een systematische aanpak 
vergde. Deze publiciteit bleef niet zonder gevolgen. 
Nog geen maand later kreeg Tel Design een nieuwe 
huisstijlopdracht van uitgeverij Spaarnestad.  

Deze Haarlemse uitgever – onderdeel van  
het inmiddels alweer verdwenen VNU – gaf beken-
de tijdschriften uit als Panorama, Sjors, Tina en 
Libelle. Deze titels werden ook wel als zelfstandige 
merken gezien en sierden niet zelden de auto’s en 
bezorgerstassen van deze uitgeverij. Spaarnestad 
wilde zich nu echter weer sterker profileren met 
haar eigen bedrijfsnaam.104 Nog sterker dan bij  
de NS streefde Tel Design naar een zo wetenschap-
pelijk mogelijke benadering. Het ontwerpbureau 
besteedde maar liefst zes weken aan het doorlichten 
van Spaarnestad waarna het tot de opzienbarende 
conclusie kwam dat ‘een uitgeverij een lichaam is 
dat informatie vergaart, deze in een gecompliceerd 
mechanisme verwerkt en dan via diverse kanalen 
weer doet uitgaan’.105 

Deze activiteiten probeerde ze vervolgens,  
via wat door Tel Design ook wel de ‘abstracte’  
benadering werd genoemd, in een embleem te sym-
boliseren. Het aldus tot stand gekomen embleem 
[ill. 34] leek echter sterk op emblemen van sommige 
andere uitgeverijen. Dat was niet verwonderlijk 
want het streven naar een eenvoudig en kenmerkend 
embleem leidde maar al te vaak tot vergelijkbare 
‘oplossingen’ en vormen. Er was immers maar een 
beperkt aantal manieren waarop men informatie-
stromen kon visualiseren, zeker gezien het beperkte 
modernistische vormenrepertoire dat veel ontwer-
pers toentertijd hanteerden.  

Na de ‘abstracte’ fase, brak in het ontwerp-
proces van Tel de ‘realistische’ fase aan, waarin het 
bureau niet naar de activiteiten van het bedrijf keek, 
maar naar de producten die zij leverde. Deze werden 
gefotografeerd en vervolgens tot een embleem geab-
straheerd [ill. 35]. Van het op deze wijze tot stand 
gekomen embleem werden, net als bij het embleem 
van NS, trapsgewijze variaties gemaakt [ill. 36].  
Het embleem werd ‘gedraaid, gekanteld, samenge-
drukt en opgerekt’.106 Het eindresultaat had makke-
lijk kunnen leiden tot het, ook al door veel andere 
uitgeverijen gebruikte, opengeslagen boek. In plaats 
daarvan kwam er een combinatie tot stand van het 
eerste embleem dat informatiestromen symboliseer-
de, en het later bedachte boekembleem. Het eindre-
sultaat werd door het bureau toegelicht met een wel 
erg basale beschrijving: ‘Kanalen brengen de infor-
matie binnen. Deze wordt verwerkt in een vrij moei-
lijke situatie en dan weer door een aantal spuikana-
len afgescheiden.’107 Desondanks zag het eindresul-
taat er niet onaantrekkelijk uit en werd de huisstijl 
van Spaarnestad in 1969 ingevoerd [ill. 37]. 

Hollandse Beton Groep (HBG) 
Bij een volgende opdracht, die voor het aannemers-
bedrijf Hollandsche Beton Groep (HBG) in 1969, 
verliet Tel Design de analytische en gefaseerde 
aanpak en nam ze het imago als uitgangspunt. HBG 

                                                             
104 ‘Spaarnestad heeft nieuw beeldmerk en kleurstelling 
blauw/groen’, Ariadne, 4 januari 1969, pp. 106-107. 
105 Idem, p. 106. 
106 Idem, p. 107. 
107 Ibidem. 

was onder andere actief op het gebied van weg- en 
waterbouw, woning- en utiliteitsbouw en staalbouw. 
Daarnaast voerden ze baggerwerkzaamheden en 
opspuitwerken uit. Het bedrijf was het resultaat  
van een reeks fusies en bestond uit een groot aantal 
werkmaatschappijen die ieder hun eigen beeldmerk, 
dan wel ‘huisstijl’ voerden. Hierdoor was de om-
vang van het bedrijf niet goed zichtbaar.108  

Net als bij NS en Spaarnestad begon Tel  
Design ook hier met een uitgebreide inventarisatie. 
Hieruit bleek dat het treurig gesteld was met HBG: 
‘Een grotere mate van [visuele red.] diversiteit is 
vrijwel ondenkbaar’, constateerde Tel. Daarnaast 
stelde ze een uitgebreid rapport op: ‘Beknopte visu-
ele analyse van de Hollandsche Beton Groep NV’. 
Hierin werd met behulp van maar liefst tien ‘visueel 
kommunikatieve specialisten van Tel Design’ het 
bestaande imago van HBG vastgesteld. Gezien de 
toen nog beperkte bezetting van dit ontwerpbureau 
kan men hieruit opmaken dat de secretaresse en 
koffiejuffrouw van Tel Design over onvermoede 
kwaliteiten bleken te bezitten.109  

Het Tel team kreeg een ‘filmische impressie’ 
van de visuele presentatie te zien en gaf haar indruk 
hiervan weer op een formulier dat sterk deed denken 
aan de semantisch differentieel testen die professio-
nele onderzoeksbureaus uitvoerden [ill. 38]. De 
‘kommunikatieve specialisten’ van Tel meenden dat 
er flink wat te verbeteren was; Het visuele karakter 
omschreef ze als ‘sterk neigend naar ouderwets en 
statisch’ en ze constateerde ‘een sterke tendens naar 
gezapigheid’. Bewoordingen die goed de culturele 
afstand duidelijk maken tussen het ‘hippe’ ontwerp-
bureau Tel en het op hen conservatief overkomende 
aannemersconcern. Vervolgens stelde Tel in overleg 
met de directie van HBG het gewenste ideaalbeeld 
samen: ‘Een grote, moderne, dynamische, levens-
krachtige en progressieve groep met een hoge tech-
nische ontwikkeling, die al haar geledingen onder-
steunt op financieel, technisch en organisatorisch 
niveau, en in zijn presentatie als geheel en in zijn 
onderdelen een grote flexibiliteit aan de dag legt.’ 
Dit was nogal wat.  

Met het rapport wilde Tel Design waarschijn-
lijk net zo professioneel en marktgericht overkomen 
als een bureau als AID. De analyse van Tel Design 
laat echter zien dat ze dergelijk onderzoek niet hele-
maal serieus nam. Daarnaast ontbrak in het rapport 
een duidelijke visie over hoe de algehele huisstijl-
ontwikkeling organisatorisch gezien moest plaats-
vinden. Ook Tel Design lijkt zich haar beperkingen 
te hebben gerealiseerd gezien de korte periode van 
circa twee jaar dat ze dergelijke rapporten maak-
te.110 Uiteindelijk stond de huisstijlontwikkeling  
bij HBG dan ook los van dit rapport.  

                                                             
108 Zie voor de ontwikkeling van de HBG-huisstijl:  
‘I. Huisstijl Hollandsche Beton Groep nv’ in: 6 Public 
Relations, juni 1976, pp. IV-1-1-IV-1-24; ‘Drie jaar  
ervaring : Huisstijl HBG mag gezien worden’, Telwerk (3), 
februari 1974, pp. 1-2; HBG was door pr-bureau Hollan-
der-Van der Mey aangeraden contact op te nemen met  
Tel Design. Eerder adviseerde het pr-bureau PAM om 
contact op te nemen met Total Design. 
109 Tel Design, ‘Beknopte visuele analyse van de 
Hollandsche Beton Groep NV’, ca. 1969; HGA 1413. 
110 Tel Design, ‘Beknopte visuele analyse van L. Smit & 
Co’s Internationale Sleepdienst’, ca. 1970; HGA 1413. 
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[ill. 38] Bestaande en gewenste ‘visuele karakter’ van HBG uit ‘onderzoek’ van Tel Design, 1969
‘I. Huisstijl Hollandsche Beton Groep nv’ in; 6 Public Relations, juni 1976, p. IV-1-6

[ill. 40] HBG-logo wordt op gevel van het HBG-
hoofdkantoor gezet
HGA 1413

[ill. 39] Huisstijlhandboek HBG, 1972
Hollandse Beton Groep NV, Huisstijl handboek : Hollandse Beton Groep 

NV, 1972; HGA 1413
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Aan de basis van de huisstijl van HBG stond 
een door Leuvelink ontworpen logo. Hiervoor ont-
wierp hij een modulair systeem bestaande uit letter-
blokken. Deze blokken konden vervolgens als  
kralen aaneen geregen worden. Met dit flexibele 
systeem kon voor iedere werkmaatschappij een  
logo worden gemaakt waarbij de kenmerkende 
vormgeving van de blokken de herkenbaarheid  
van HBG als concern garandeerde [ill. 39]. Een 
belangrijke eis van HBG was namelijk dat haar 
werkmaatschappijen zich ook onder hun eigen  
naam moesten kunnen presenteren. 

Daarnaast stelde Tel voor gebruik te maken 
van twee huisstijlkleuren: paars als primaire kleur 
en oranje als secundaire kleur. Een dergelijke keuze 
was kenmerkend voor Tel, eerder al had ze dit ge-
daan voor de NS (geel en het later op de rijtuigen 
toegevoegde blauw) en Spaarnestad (groen en 
blauw). Total Design daarentegen koos vaak voor 
één huisstijlkleur. Dit werd echter steeds moeilijker 
want door de groeiende hoeveelheid huisstijlen nam 
het aantal nog beschikbare kleuren af. Met twee 
kleuren nam het aantal mogelijkheden uiteraard 
exponentieel toe. Daarnaast gaf het huisstijlen ook 
een wat vriendelijker en misschien zelfs wel frivool 
karakter.  

HBG vond de haar toegewezen kleuren echter 
deprimerend en modieus. Daarnaast was de directie 
bang dat de kleuren – eenmaal aangebracht op voer-
tuigen en bouwketen – het bedrijf slecht herkenbaar 
zouden maken in het donker. Zeker gezien de vroe-
ge werktijden in het aannemingsbedrijf was dit iets 
om rekening mee te houden. Ook met het logo had 
ze moeite. Zo vond het baggerbedrijf van HBG het 
ontwerp niet ‘Hollands’ genoeg. Ze zag zichzelf als 
vertegenwoordiger van Hollands glorie op volle zee 
en had liever een grote Nederlandse vlag op de 
schoorsteen. Hierop moesten de ontwerpers terug 
naar de tekentafel.111  

Het uiteindelijke, in 1970 geaccepteerde  
voorstel kwam vrij plotseling tot stand. Leuvelink 
had een zondag doorgewerkt, de blokken vierkanter 
gemaakt en voorzien van een aan metselwerk doen 
denkend trapje aan het begin en het eind van het 
logo. De volgende dag kwam Dumbar met twee 
kleurpotloden het bureau binnen, een oranje, en  
een appelgroene: ‘Dit zijn de huisstijlkleuren’.112 
Het letterblok en de kleurstelling werden nog  
dezelfde dag meegegeven aan de public relations-
manager van HBG.. Deze huisstijlelementen wer-
den snel goedgekeurd en vervolgens werd de  
huisstijl in de loop van 1971 ingevoerd [ill. 40].113 
Ondanks de technische benadering van Truijen 
bleek het creatieve proces zijn eigen dynamiek  
te hebben. 

                                                             
111 Interview Leuvelink, 22 november 2005. 
112 Ibidem. 
113 ‘I. Huisstijl Hollandsche Beton Groep nv’ in; 6 Public 
Relations, juni 1976, pp. IV-1-1-IV-1-24. 

Met deze opdracht werd de eerste fase van  
de ontwikkeling van Tel Design als grafisch ont-
werpbureau afgesloten. Kenmerkend voor deze 
periode was de ambitie het ontwerpproces zo inzich-
telijk mogelijk te maken. Hierin was het bureau een 
stuk ambitieuzer en analytischer dan Total Design. 
Het laatste ontwerpbureau voelde minder de nood-
zaak haar ideeën te verantwoorden en liet weinig 
zien van het ontwerpproces aan de opdrachtgever. 
Tel’s belangstelling voor ontwerpprocessen zou 
echter snel afnemen. Truijen ging zich steeds meer 
bezig houden met zijn onderwijstaken aan de TH 
Delft waar hij in 1971 hoogleraar werd. Hij trok 
zich terug uit het ontwerpbureau. Dit gaf Dumbar 
meer armslag waardoor diens meer gevoelsmatige 
ontwerpbenadering binnen het bureau ging over-
heersen. Tel Design was ondertussen uitgegroeid tot 
een belangrijke concurrent van Total Design en AID. 
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7 - Zwart wordt wit: DSM 
ontwerpt zelf een huisstijl 

 
In december 1969 introduceerde het chemie-  
en mijnbedrijf DSM op een persconferentie haar 
nieuwe huisstijl. De verzamelde pers toonde zich 
aangenaam verrast. Zelfs Dick Dooijes, een vrij 
conservatieve letterontwerper bij Lettergieterij  
Amsterdam en gerenommeerd criticus van het 
Drukkersweekblad was positief. ‘Wat hier door een 
team in nauwe en langdurige samenwerking werd 
ontwikkeld, is in vele opzichten de moeite waard. 
Mij trof vooral de goede grafische uitwerking van 
de verschillende onderdelen, die esthetisch aan  
hoge normen voldoet. Het nieuwe handelsmerk 
bijvoorbeeld acht ik in zijn eenvoud bijzonder ge-
slaagd. Ik kan dus veel waardering opbrengen voor 
hetgeen hier tot stand kwam.’1 Ook het bekende 
Duitse ontwerpblad Gebrauchsgraphik wijdde een 
vijf pagina’s tellende ‘special’ aan DSM, een eer die 
geen enkele andere Nederlandse huisstijl te beurt 
was gevallen, en die dan ook trots vermeld werd  
in het personeelsblad.2 

Het journaille toonde zich vooral onder de in-
druk van het huisstijlhandboek, Novivorm genaamd, 
dat zij uitgereikt kreeg. Het weekblad voor de me-
taal- en chemische industrie Chempres zag in het 
‘lijvig boekwerk’ zelfs een nieuw product: ‘Alle 
overheidsinstellingen, verenigingen en industrieën 
kunnen bij een voorgenomen facelift te rade gaan bij 
de gebundelde voorschriften van DSM.’3 Het huis-
stijlhandboek van DSM was dan ook het grootste en 
meest uitgebreide dat in de jaren zestig en zeventig 
in Nederland tot stand kwam. Door zijn inhoudelij-
ke volledigheid en de druktechnische kwaliteit 
grensde dit handboek aan de perfectie. Die indruk 
werd nog eens versterkt door de huisstijlkleur wit, 
aangevuld met de steunkleuren grijs en zwart, die 
het hele project een technische associatie gaven. 

De huisstijl en het handboek waren niet  
ontworpen door een bekend ontwerpbureau, zoals 
Tel Design, Total Design of AID. Ze waren ont-
worpen binnen het bedrijf zelf door een werkgroep 
waarvan zowel vormgevers als niet-vormgevers deel 
uitmaakten. Hoewel deze begeleid werd door Pieter 
Brattinga, een bekend promotor van grafische vorm-
geving en zelf ook ontwerper, moet dit als een niet 
geringe prestatie worden beschouwd. Een bedrijf 
bleek goed in staat te zijn om zelf een huisstijl te 
ontwerpen en uit te werken. Hoe kon dit? 

                                                
1 Dick Dooijes, ‘Langs de weg geplukt : De Drukkers-
wereld in’, Drukkersweekblad (1), 2 januari 1970,  
pp. 12-13 (13). 
2 ‘“Gebrauchsgraphik” wijdt 5 pagina’s aan Novivorm’, 
DSM Nieuws (13), 19 juni 1970, p. 10. Zie verder;  
T. Hilten, ‘Das Erscheinungsbild des holländischen 
Chemiekonzerns DSM’, Gebrauchsgraphik (5), Mai 1970, 
pp. 52-56;  
3 ‘Huisstijl DSM uitgegroeid tot verhandelbaar produkt’, 
ChemPress : Economisch en technische weekblad voor  
de chemische en metaal industrie in de Benelux, 3 januari 
1970, geciteerd in: ‘Vak- en opiniebladen over Novivorm’, 
DSM Nieuws (3), 30 januari 1970, p. 3. 

De Staatsmijnen  
DSM stond tot aan 1967 bekend onder de naam  
‘De Staatsmijnen’. Deze werden in 1902 opgericht 
door de Rijksoverheid om steenkool te delven in 
Limburg [ill. 1, 2]. Dit was van oudsher een bekend 
mijngebied, met particuliere mijnen als de Oranje 
Nassau Mijnen en de Domaniale, die voorname- 
lijk magere kolen voor de thuisstook wonnen.  
De Staatsmijnen daarentegen produceerden vooral 
vetkolen die werden verwerkt tot cokes voor de 
industrie en tot cokesgas. Dit gas werd via een  
uitgestrekt leidingennet geleverd aan steden en  
industrieën in Zuid-Nederland. Daarnaast diende  
het als grondstof voor de chemische tak van het 
concern die zich vanaf de jaren dertig begon te  
ontwikkelen [ill. 3].4  

Rond 1960 waren de Staatsmijnen uitge-
groeid tot een onderneming met meer dan 40.000 
werknemers in dienst en een omzet van 700 mil-
joen gulden.5 Als afzonderlijke tak van Rijksdienst 
voerden ze een eigen begroting. Van het Rijk had-
den ze de opdracht meegekregen zo veel mogelijk  
te functioneren als een particulier grootbedrijf. Voor 
belangrijke beleidsbeslissingen en investeringen 
moest de meerhoofdige directie echter goedkeuring 
vragen aan de Minister van Economische Zaken of 
aan de Minister van Financiële Zaken. De belang-
rijkste afdelingen van het bedrijf waren Mijnbouw 
en Chemie. Andere afdelingen waren Personeel, 
Economisch Financiële Administratie, Commerciële 
Zaken en Algemene Zaken. Deze laatste afdeling 
viel direct onder de directie en omvatte het Alge-
meen Secretariaat, de Veiligheidsdienst, de Voor-
lichtingsdienst en de Juridische afdeling.6 

Alhoewel de Staatsmijnen zeer bekend waren 
in Nederland was het lastig om de naam Staatsmij-
nen op de markt te ontdekken. De verkoop van haar 
producten gebeurde door min of meer zelfstandig 
opererende eenheden. Zo hadden de Staatsmijnen 
een verkoopkantoor voor ‘vaste brandstoffen’ – 
oftewel steenkool – in Den Haag, en hadden ze in 
samenwerking met enkele andere bedrijven een 
verkoopkantoor voor plastics en een verkoopkantoor 
voor kunstmest opgezet. Ook was er de afdeling 
Chemiebouw die fabrieken voor derden ontwierp en 
bezat het bedrijf de NV Stamicarbon die expertise 
en kennis van de Staatsmijnen verkocht.7  

Voorlichting bij de Staatsmijnen 

Voorlichtingsdienst breidt zeggenschap uit 
Het initiatief voor de ontwikkeling van een huisstijl 
kwam uit de Voorlichtingsdienst. Het hoofd van 
deze dienst was P.J.A. Frische (1916-2004) [ill. 4]. 
Deze was kort na de Tweede Wereldoorlog in dienst 
                                                
4 F.A.M. Messing [samenvatting P.J.A. Frische],  
De mijnsluiting in Limburg : Noodzaak en lotgevallen  
van een regionale herstructurering : 1955 – 1975,  
Leiden 1988, pp. 9, 19-20. 
5 NV Nederlandse Staatsmijnen, Jaarverslag 1969, Heerlen 
1970, p. 39. 
6 Messing, op. cit. (n. 4), pp. 28, 33, 37, 136-137. 
7 Voorlichtingsdienst Staatsmijnen, Een wereld van groei 
: Ontstaan en uitbreiding van het Staatsmijnbedrijf in zijn 
verschillende geledingen : Staatsmijnen in Limburg  
[2e dr.], Roermond 1959, pp. 105-110. 
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[ill. 1] Staatsmijn Maurits in Geleen, 1926
Voorlichtingsdienst Staatsmijnen, Een wereld van groei : Ontstaan en uitbreiding van het Staatsmijnbedrijf in 
zijn verschillende geledingen : Staatsmijnen in Limburg [2e druk], Roermond 1959, p. 24

[ill. 2] Mijnwerker aan het werk, 1959
Voorlichtingsdienst Staatsmijnen, Een wereld van groei : Ontstaan en uitbreiding van het Staatsmijnbedrijf in 
zijn verschillende geledingen : Staatsmijnen in Limburg [2e druk], Roermond 1959, p. 39

[ill. 3] Chemiebedrijf van de Staatsmijnen, 1961
fotograaf: Aart Klein
NFM; AKL-610808-5_B-r
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gekomen bij de Staatsmijnen. Eerder was hij journa-
list en had hij een baan bij de Regeringsvoorlich-
tingsdienst in Nederlands-Indië.8 De dienst waar-
over hij tussen 1953 en 1982 de scepter zwaaide, 
was een voor Nederland unieke afdeling waarin  
alle activiteiten die met voorlichting, reclame en 
vormgeving te maken hadden waren geïntegreerd. 
Ze was verdeeld in vier hoofdsecties: de redactie 
van het publiekstijdschrift; publiekscontacten;  
receptie (bezoekersontvangsten en dergelijke) en 
algemene voorlichting, reclame en propaganda. 
Deze secties werden bijgestaan door de hulpsec- 
ties grafische vormgeving, foto en film, 
tentoonstellingen en de administratie.9  

Aanvankelijk hield de Voorlichtingsdienst 
zich vooral bezig met interne voorlichting en exter-
ne informatieverschaffing. Zo was zij verantwoor-
delijk voor het bedrijfsblad, dat eens in de twee 
weken uitkwam. Ze stelde boeken en brochures 
samen voor pers en bedrijfsleven en produceerde 
films en ontwierp affiches. Daarnaast verzorgde  
zij tentoonstellingen, regelde en coördineerde  
ze bedrijfsbezoeken, voorlichting op scholen en 
dergelijke. Kortom, ze bedreef voorlichting in de 
zuiverste zin van het woord. Midden jaren vijftig 
voelde ze echter de behoefte en zag ze ook moge-
lijkheden voor het voeren van een meer uitgespro-
ken extern reclame- en public relationsbeleid.10 

In 1957 attendeerde Frische de directie erop 
‘dat de contacten van de Staatsmijnen met pers, 
radio en televisie telkenjare intensiever worden.  
De belangstelling voor het Staatsmijnbedrijf is o.i. 
nog steeds groeiende; het valt dan ook te verwach-
ten, dat de hier gesignaleerde ontwikkeling zich in 
de komende jaren zal voortzetten. […] de rol van  

                                                
8 Telefoongesprek weduwe P.J.A. Frische, 11 maart 2005. 
9 Zie: Brief hoofd Voorlichtingsdienst aan directie, 17 
augustus 1953; Regionaal Historisch Centrum Limburg, 
DSM Bedrijfsarchieven, toegang 17.26-21C inv. nr. 376 
(RHCL 17.26-21C/376); ‘Begrotingsschema Voorlich-
tingsdienst’, 1 januari 1966; RHCL 17.26-42/1.2. 
10 Frische was niet de eerste die zich ergerde aan de pas-
sieve taakstelling. Zijn voorganger, toen nog aangeduid 
met de benaming ‘perschef’, schreef in 1952 in een nota 
aan de directie: ‘Intern voeren de Staatsmijnen, als een der 
grootste industriële ondernemingen des lands, een vrij 
duidelijke tactiek wat betreft voorlichting van het eigen 
personeel. […] Anders is het wanneer de Staatsmijnen naar 
buiten optreden. Onze indruk is dus, dat de Staatsmijnen in 
Limburg zichzelf in hoofdzaak wensen te beschouwen als 
een productiebedrijf en dat zij zich met opzet onthouden 
van een bewuste verkooppolitiek, dit in tegenstelling tot 
andere grote bedrijven als Philips e.d.. […] Nu onze con-
tacten met andere grote ondernemingen steeds intensiever 
worden […] blijkt o.i. telkens weer, dat wij onze activiteit 
niet voldoende als Staatsmijnen-activiteit bekend maken. 
Uit: Brief hoofd Voorlichtingsdienst aan directie, 30 sep-
tember 1952; RHCL 17.26-42/1.1; Een jaar later schreef 
hij aan de directie dat ook de relatie met de media voor 
verbetering vatbaar was. Zo onderhield ze regelmatig 
contacten met de dag- en weekbladen: ‘Deze contacten 
worden meestal door journalisten gelegd. Vaak is het 
echter nuttig dat onzerzijds met de pers contact wordt 
genomen om bepaalde berichten te lanceren, faciliteiten te 
verlenen bij introducties of berichten achter te houden om 
redenen van algemeen belang.’ Uit: Brief hoofd Voorlich-
tingsdienst aan directie, 17 augustus 1953; RHCL 17.26-
21C/376. 

de Staatsmijnen [is] in […] publiciteitscontacten 
passief. Onze medewerking aan dag- of weekbladen, 
radio-omroepen of televisiestichting vloeit zelden  
of nooit voort uit een initiatief onzerzijds; zij wordt 
meestal slechts dan verleend indien daarom uitdruk-
kelijk wordt verzocht.’11 Het lastige was – zo 
schreef hij – dat de pers vooral leek te zoeken naar 
onderwerpen met een controversieel karakter.  

De tot de verbeelding sprekende activiteiten 
van de Staatsmijnen, waarin mijnwerkers onder 
moeilijke omstandigheden bodemschatten ontrukten 
aan Neerlands bodem ten behoeve van de nationale 
energievoorziening, maakten haar tot een geliefd 
onderwerp in de pers. De heroïek van het mijnbe-
drijf sloeg echter gemakkelijk om in een negatief 
beeld. Werken in de mijnen betekende moeilijke 
arbeidsomstandigheden, zwaar werk en een risico 
op beroepsziekten. Een enkele journalist beschreef 
een bezoek aan de mijnen zelfs als ware het een 
afdaling in de hel van Dante. De Voorlichtings-
dienst kon echter niets anders doen dan journalisten 
aanschrijven die haar inziens fout berichtten over 
het bedrijf.12 

                                                
11 Brief P.J.A. Frische aan directie, ‘Het publiciteitsbeleid’, 
18 april 1957; RHCL 17.26-42/1.1. 
12 Journalist W. Alings schreef in 1956 na een bezoek aan 
de Staatsmijnen in een artikel: ‘Ik bespaar u het lawaai van 
ijzer op ijzer, vallende steenkool – tien ton tegelijkertijd – 
waarschuwingssignalen enz. In de lift die ook voor het 
vervoer van steenkool wordt gebruikt stonden nog drie 
mannen. De stalen deur viel met een enorme klap dicht. 
Een paar mannen sloegen een kruis (dat deed mij nog meer 
dan die eigen risico verklaring) en toen donderden we naar 
beneden, de vingers in de oren vanwege de gierende lucht. 
[…] Hij wist dat ik juist naar links zou kijken, dus schoot 
mijn hoofd naar rechts. Doch ook daar lagen geen lijken. 
[…] Zes kilometer fietsten we door de duistere steengan-
gen. “Onderweg” zag ik een man met een gasmasker voor 
(dat gaf me een lichte tik), dan weer passeerden we een 
stuk waar het regende. Het water sijpelde met dikke drup-
pels door de wanden. […] Na regen kwamen we door een 
orkaan. Windkracht twaalf schatte ik zo.’ Uit: Wim Alings 
Jr. ‘Daar waar het eeuwig regent’, De Groene Amster-
dammer, 12 mei 1956; Voorafgaande aan publicatie legde 
Alings zijn artikel voor aan de Voorlichtingsdienst, die 
hem hierop het volgende schreef: ‘U hebt na uw bezoek 
een serie indrukken opgedaan en deze verwerkt tot een 
schildering van het ondergrondse bedrijf, die U voor de 
werkelijkheid houdt. Het is echter niet de werkelijkheid 
maar Uw werkelijkheid. […] Dertig duizend arbeiders, die 
– in Uw werkelijkheid – acht uur per dag onder verschrik-
kelijke omstandigheden hun brood moeten verdienen. […] 
Iemand die hier op zijn gemak heeft rondgekeken weet 
gelukkig wel beter. Neen, geen hologige arbeidersslaven 
met de revolutionaire vonk in de ogen. De mijnwerker is 
een zelfbewuste arbeider, die weet, dat zijn werk welis-
waar niet licht is, maar dat zijn arbeid veel vakmanschap 
vereist, en van groot belang is voor de nationale welvaart. 
Zijn taak schenkt hem daarom bevrediging. […] Ik zie de 
taak van de journalist altijd nog zo, dat hij moet streven 
naar een eerlijke voorlichting van zijn lezers. Bij een juiste 
opvatting van zijn taak dient hij zich niet te laten overrom-
pelen en meeslepen door zijn gevoelens.[…] Het lijkt mij 
het beste dat U bij gelegenheid eens naar Heerlen komt. 
Wij zullen dan Uw verhaal nog eens rustig bekijken.’ Uit: 
Brief W.C. Schuitman (plv. hoofd Voorlichtingsdienst) 
aan Alings, 14 mei 1956; beide uit: RHCL 17.26-42/1.1; 
Tot frustratie van de Voorlichtingsdienst werd het artikel 
zonder haar correcties in De Groene Amsterdammer  
gepubliceerd.  
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Volgens Frische zou de Voorlichtingsdienst 
systematisch contacten moeten ‘aankweken’ met  
de media. De Staatsmijnen zouden hierdoor meer 
invloed kunnen uitoefenen op de berichtgeving, 
waardoor grote bevolkingsgroepen zich beter be-
wust zouden worden van de vitale positie die het 
bedrijf innam in de maatschappij: ‘In dit verband 
wordt bijvoorbeeld gedacht aan Kamerleden: trou-
we krantenlezers die middels de pers bereikt kun-
nen worden. Ook op de houding van belangrijke 
landelijke, provinciale of gemeentelijke organen en 
instellingen, en van groeperingen van industriëlen 
en verbruikers kan door bepaalde perspublicaties 
een gunstige invloed worden uitgeoefend.’13 Niet 
onbelangrijk was dat deze vorm van publiciteit ook 
weinig geld kostte. 

Hierop legde de directie voor het eerst  
duidelijk de taken van de Voorlichtingsdienst vast. 
Deze waren: ‘I. Voorlichting van het eigen perso-
neel omtrent het hoofddirectionele beleid en de 
voornaamste activiteiten van de Staatsmijnen, II. 
Voorlichting aan derden over de onderneming, en 
III. Reclameactiviteiten, gedeeltelijk van institutio-
nele aard, gedeeltelijk gericht op het indirect of 
direct bevorderen van de verkoop van producten  
of diensten.’14 Hiermee kreeg Frische ook – zoals 
hij had verzocht – meer mankracht om deze nieuwe 
taken goed uit te voeren. Zo kon de Voorlichtings-
dienst, die begin jaren vijftig nog maar ca. 20 werk-
nemers telde, midden jaren zestig uitgroeien tot een 
grote organisatie met meer dan 75 werknemers.15  

De uitbreiding van het takenpakket van de 
dienst kwam geen moment te vroeg. De zogenoem-
de ‘kolencrisis’ van 1958/1959 plaatste de Staats-
mijnen in het centrum van de publieke en politieke 
belangstelling. Door de zachte winters kon het be-
drijf toen moeilijk haar cokes slijten waardoor de 
mijnen verlies maakten. Snel stijgende loonkosten 
zorgden er ondertussen voor dat de kostprijs van de 
toch al moeilijk te winnen Nederlandse steenkolen 
steeds hoger werd. Tegelijkertijd namen de afzet-
mogelijkheden af door de concurrentie van buiten-
landse kolen en de opmars van olie.16 Dit leidde tot 
publieke onrust over het toekomstperspectief van de 
– voor de nationale energievoorziening – zo belang-
rijke Staatsmijnen. 

Om negatieve beeldvorming binnen de perken 
te houden benaderde de Voorlichtingsdienst een 
twintigtal financieel-economisch redacteuren van 
dag- en weekbladen en bracht ze ‘het streven van de 
Staatsmijnen naar voren […] om haar contacten met 
de pers op meer positieve en constructieve wijze te 
onderhouden’.17 Vervolgens brachten deze redac-
teuren een bezoek aan de Staatsmijnen waar ze  

                                                
13 Brief Frische aan directie, ‘Het publiciteitsbeleid’,  
18 april 1957; RHCL 17.26-42/1.1. 
14 Brief Frische aan directie, ‘Voorlichtingsbeleid 1965’ 
[verwijzing naar de taakstelling van directie n.a.v. nota 
Frische 26 augustus 1957], 23 februari 1965; RHCL 17.26- 
42/1.2. 
15 30 van de ca. 70 medewerkers bestonden uit zogenoem-
de ‘uurloners’ en betrof puur uitvoerend personeel. Uit: 
‘Begrotingsschema Voorlichtingsdienst’, 1 januari 1966; 
RHCL 17.26-42/1.2. 
16 Messing, op. cit. (n. 4), pp. 1-3, 16-19, 35-38. 
17 Th.F.R. de Jong, ‘Verslag van het bezoek dd. 6 en 7 
april 1959 aan de Volkskrant, De Telegraaf, Handelsblad, 

een zorgvuldig voorbereide rondleiding kregen. 
Naderhand binnengekomen brieven bij de Voorlich-
tingsdienst laten zien dat dit charmeoffensief suc-
cesvol was. Daarnaast begon Frische de president-
directeur te adviseren over hoe hij en de directie  
het beste konden handelen in hun contacten met de 
pers.18 Hierdoor verstevigde de Voorlichtingsdienst 
haar zeggenschap over het beeld van de Staatsmij-
nen en ontstond er een goede band met de directie.  

Institutionele campagnes van NPO 
Een ander gevolg van de handelingsvrijheid die de 
Voorlichtingsdienst had gekregen, was dat ze nu 
kon proberen het beeld van de Staatsmijnen op de 
arbeidsmarkt te verbeteren. Het bedrijf had moeite 
om nieuwe mijnwerkers te vinden voor het zware 
werk in de mijnen. Dit werd nog eens versterkt door 
de overspannen arbeidsmarkt die eind jaren vijftig 
ontstond en de negatieve berichtgeving tijdens de 
kolencrisis.19 Daarnaast maakte de associatie van  
de Staatsmijnen met mijnen het moeilijk om werk-
nemers te vinden voor de sterk groeiende chemietak 
van het bedrijf.20  

De Staatsmijnen hadden na de Tweede  
Wereldoorlog fors geïnvesteerd in de chemietak. 
Deze introduceerde steeds meer nieuwe producten. 
Zo werd in de jaren vijftig aangevangen met bij-
voorbeeld de productie van plastic (polyethyleen)  
en met grondstoffen voor de nylon- en verfindustrie. 
De chemietak stond ook aan de basis van de interna-
tionale expansie van de Staatsmijnen. De grote 
winsten die in de chemie werden behaald, zouden 
begin jaren zestig zelfs de verliezen van de mijnen 
gaan compenseren.21 

Het was dus logisch dat de Voorlichtings-
dienst nu een meer genuanceerd beeld van de 
Staatsmijnen wilde schetsen, dat van een mijn- én 
chemiebedrijf. Daarom besloot ze in 1959 om een 
langdurende institutionele advertentiecampagne te 
beginnen. Deze had tot doel, zoals men schreef in  
de voor die tijd typerende voorlichtingstaal: ‘… de 
psychologische misverstanden, die er tussen mensen 
en bedrijven als principieel – en t.a.v. de Staatsmij-
nen in het bijzonder – bestaan, te verminderen, zo 

                                                              
Parool’, 9 april 1959; Th.F.R. de Jong, ‘Verslag van het 
bezoek dd. 28 en 29 april 1959 aan Het Vaderland, Het 
Vrije Volk, De Gelderlander, De Nieuwe Limburger’; 
Voorlichtingsdienst, ‘Eventueel te bespreken onderwerpen 
bij bezoek financieel-economische redacteuren op 26 mei 
a.s.’, 15 mei 1959; alle uit RHCL 17.26-42/1.1. 
18 Voorlichtingsdienst, ‘Notitie inzake “publiciteit” over de 
huidige moeilijkheden in de Nederlandse mijnindustrie’, 7 
juli 1958; Voorlichtingsdienst, ‘Nota inzake voorlichting 
over de mijnindustrie’, 9 oktober 1958; Brief Frische aan 
president-directeur Rottier, ‘commentaar Vrije Volk dd. 9 
juni 1959 inzake uiteenzetting directie Staatsmijnen voor 
journalisten’, 19 juni 1959; alle uit RHCL 17.26-42/1.1. 
19 Messing, op. cit. (n. 4), pp. 50, 53-54. 
20 ‘Gezicht van de Staatsmijnen is nu niet meer zwart’, 
Ariadne, september 1961, p. 738; ‘Onze onderneming 
toonde haar nieuwe gezicht’, Nieuws van de Staatsmijnen, 
vrijdag 8 september 1961, p. 1; ‘Institutionele campagnes 
corrigeren beperkte beeld Staatsmijnen’, Ariadne (23), 
november 1963, pp. 1153-1154. 
21 Messing, op. cit. (n. 4), pp. 12-14, 19-20, 80-84, 117-127. 
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[ill. 5] Bioscoopadvertenties, 1956
NPO, ‘Campagne Limburg : juli-december’, Den Haag 1956; Ba. DSM

[ill. 4] P.J.A. Frische, 1951
Ba. DSM; pr6253.jpg
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[ill. 6b] Advertenties uit de campagne ‘Staatsmijnen in volle expansie’, 1961
NPO, ‘Staatsmijnen in volle expansie : januari-oktober 1961’, Den Haag 1960; Ba. DSM

[ill. 7] Advertenties uit de campagne ‘Perspectieven tussen de Limburgse heuvels’, ca. 1960
illustraties: Max Velthuys
NPO, ‘Campagne technische bladen’, Den Haag ca. 1960; Ba. DSM

[ill. 6a] Advertentie uit campagne ‘Staatsmijnen in volle expansie’, 1960
NPO, ‘Staatsmijnen in volle expansie : januari-oktober 1961’, Den Haag 1960; Ba. DSM
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veel mogelijk weg te nemen of liefst zelfs om te 
buigen tot een zekere affiniteit en samenspel’.22  

Deze advertentiecampagne van de Staatsmij-
nen werd ontworpen door de Nationale Publiciteits-
onderneming, kortweg NPO genoemd. Dit Haagse 
reclamebureau begon zich na de Tweede Wereld-
oorlog toe te leggen op institutionele reclame voor 
overheidsinstanties en grote bedrijven, en was het 
enige bureau in Nederland dat zich hier specifiek 
met bezighield. Haar campagnes kenmerkten zich 
door een als vernieuwend gezien gebruik van tekst, 
beeld en paginawit.23 De Staatsmijnen hadden al 
vanaf 1956 contact met dit bureau dat toen werd 
ingeschakeld om de publiciteit te verzorgen voor 
voorlichtingsbijeenkomsten om nieuwe mijnwerkers 
te werven [ill. 5].24  

In de nieuwe campagne voor de Staatsmijnen 
probeerde NPO de associatie met het mijnbedrijf te 
verminderen. Zo lieten de advertenties zien dat het 
bedrijf ook grondstoffen produceerde voor produc-
ten als plastic, kunstmest, parfums, tandpasta, tand-
wielen, geneesmiddelen, verf, gloeilampen, nylons 
en naaldhakken. De ‘pay-off’ in de advertenties  
was altijd: ‘De Staatsmijnen, in volle expansie’.  
Dit werd nog eens benadrukt door het embleem  
van het bedrijf – drie koeltorens in een cirkel –  
in een ovaal te plaatsen die dit expanderende  
karakter leek te benadrukken [ill. 6].25 

De eerste advertentie van de campagne 
[ill. 6a] verscheen op oudejaarsdag 1960 en opende 
met de tekst: ‘Tussen Limburgse heuvels liggen 
nieuwe witte steden. Bij Beek en Geleen. Grote 
nieuwe wonderlijke steden met hoekige wolken-
krabbers en glanzende buizen – kilometers bui- 
zen. Met straten en straatnamen, treinen en bussen.  
Daartussen de mensen. Zij dragen witte helmen, zij 
spreken een eigen vaktaal. En het wachtwoord is: 
chemie. Die nieuwe witte steden heten: de chemi-
sche bedrijven van de Staatsmijnen in Limburg.’26  

Met deze nadruk op de ‘witte’ chemietak pro-
beerde NPO het bestaande ‘duistere’ beeld van het 
mijnbedrijf te corrigeren. De latere keuze van de 
Staatsmijnen voor wit als huisstijlkleur is waar-
schijnlijk te herleiden tot de invloed van deze tot  
de verbeelding sprekende advertentie. Afgezien  

                                                
22 ‘Institutionele campagnes corrigeren beperkte beeld 
Staatsmijnen’, Ariadne (23), november 1963, pp. 1153-1154 
(1153). 
23 F.v.d.M., ‘Kerk greep naar moderne middelen’, Revue der 
Reclame, november 1959, pp. 628-631; ‘Verzekeringswezen 
zoekt kracht in samenwerking en frisse aanpak’, Ariadne 
(21), november 1963, pp. 1041-1043; Paul de Casparis, 
‘Reclame voor verzekeringen slaat nieuwe wegen in’, Revue 
der Reclame (6), maart 1964, pp. 230-231, 235; Rob Bakker, 
‘Hans Wandschneider werkte 4 jaar aan zijn vertrek bij 
NPO’, Ariadne, 9 januari 1975, pp. 15, 18. 
24 Brief Frische aan directie, ‘Wervingscampagne 1956-
1957’, 11 juni 1956; RHCL 17.26-42/1.1 en brief H. 
Wandschneider aan Frische, ‘Eerste bespreking met de 
heer Leufkens’, 20 december 1956; RHCL 17.26-42/1.1. 
25 ‘Gezicht van de Staatsmijnen is nu niet meer zwart’, 
Ariadne, september 1961, p. 738; ‘Onze onderneming 
toonde haar nieuwe gezicht’, Nieuws van de Staatsmijnen, 
vrijdag 8 september 1961, p. 1; ‘Institutionele campagnes 
corrigeren beperkte beeld Staatsmijnen’, Ariadne (23), 
november 1963, pp. 1153-1154. 
26 ‘Onze onderneming toonde haar nieuwe gezicht’,  
Nieuws van de Staatsmijnen, vrijdag 8 september 1961, p. 1. 

van een kleinere campagne die bedoeld was om 
vooral hoger opgeleid technisch personeel te wer-
ven [ill. 7], was dit de belangrijkste campagne die 
de Voorlichtingsdienst voerde. Ze werd tot in de 
jaren zeventig voortgezet.  

Vreemd genoeg liet de dienst nooit onder-
zoeken wat het publiek van de Staatsmijnen dacht. 
Krantenartikelen en binnengekomen sollicitatiebrie-
ven gaven haar waarschijnlijk genoeg aanwijzingen. 
De campagnes werden regelmatig onderscheiden 
met reclameprijzen en zorgden ervoor dat het be-
drijf een reputatie kreeg op het gebied van moderne 
vormgevingsuitingen.27 Dit was eens te meer het 
geval omdat de Staatsmijnen over een bijzondere 
sectie tentoonstellingen bleek te beschikken. Hier-
over was in 1965 een tentoonstelling te zien in het 
Stedelijk Museum [!] die veel aandacht trok.28 

Bedrijfstentoonstellingen van Slothouber en 
Graatsma 
De sectie tentoonstellingen stond vanaf 1955 onder 
leiding van het architectenduo Jan Slothouber 
(1918-2007) en William Pars Graatsma (1925-). 
Samen met enkele medewerkers ontwierpen ze 
vrijwel elke maand een bedrijfstentoonstelling of 
een beursstand [ill. 8]. Daarnaast vervaardigden ze 
maquettes en relatiegeschenken. In de loop van de 
tijd raakten ze geboeid door de esthetiek en de wet-
matigheden die ten grondslag lagen aan kubusvor-
men. Deze vormen gebruikten ze niet alleen voor 
tentoonstellingsconstructies maar ook voor hun 
andere vormgevingsproducten. Hierbij hanteerden 
ze steeds dezelfde basismaat; 70 cm, een maat die 
naar believen verdubbeld of gehalveerd kon wor-
den.29 Naar eigen zeggen werden ze hierbij geïnspi-
reerd door de ideeën van het Bauhaus, de Stijl en Le 
Corbusier.30 Hun werkzaamheden leidden tot fasci-
nerende vormgevingsproducten die, mits op de juis-
te wijze gepresenteerd, ook konden worden gezien 
als vormen van concrete, dan wel conceptuele kunst. 

Begin jaren zestig zochten Slothouber en 
Graatsma contact met Brattinga, de organisator van 
de befaamde tentoonstellingen in Steendrukkerij de 
Jong. Brattinga was zeer geïnteresseerd in hun werk 
en regelde in 1965 voor hun een tentoonstelling in 
het Stedelijk Museum: ‘Vier kanten van het werk 

                                                
27 Net als veel andere door NPO ontwikkelde advertentie-
campagnes kreeg deze campagne jaar op jaar reclameprij-
zen. Zie: ‘Genootschap voor Reclame : Jaarprijzen 1963 : 
Advertenties’, Revue der Reclame (9), mei 1963, pp. 352-
353; ‘Vijfentwintig bekroningen in prijsvraagadvertenties 
N.V. De Arbeiderspers’, Revue der Reclame (8), april 
1964, pp. 318-321. 
28 Pieter Brattinga (inl.), Vier kanten van het werk van 
Graatsma en Slothouber, Amsterdam 1965. 
29 Het gebruik van vaste eenheidsmaten was volgens 
Graatsma, zo zei hij later, een voordeel in het contact met 
de technisch georiënteerde opdrachtgevers binnen de 
Staatsmijnen: ‘Wij schakelden het gevoel uit. De chemi-
sche ingenieurs hebben wij onze ontwerpen verkocht door 
een taal te ontwikkelen waar zij geen grip op hadden; hun 
eigen taal namelijk, een taal van wetmatigheden, een ratio-
nele taal. Wij waren niet de kunstenaars die zij verwachten 
te ontmoeten. […] Het was niet aanvechtbaar, ze konden er 
geen speld tussen krijgen.’ Uit: interview William Pars 
Graatsma, 13 januari 2005. 
30 Interview Graatsma, 13 januari 2005. 
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[ill. 8b] Staatsmijnenstand op de ‘Nationale Tuinbouwbeurs’, 1961
‘Stookadviezen op WéHaTé’, Nieuws van de Staatsmijnen (17), 25 augustus 1961, p. 6

[ill. 8c] Staatsmijnenstand op de ‘Salon de la Chimie’ in Parijs, 1962
‘Staatsmijnen op de “Salon de la Chimie”’, Nieuws van de Staatsmijnen (13), 11 mei 1962, p. 6

[ill. 8a] Bedrijfstentoonstelling ‘Rationalisatie’ bij staatsmijn Emma, 1960
‘Dit jaar op de mijnzetels reeks van interessante tentoonstellingen”’, Nieuws van de Staatsmijnen (16), 17 juni 1960, p. 2
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[ill. 9] Tentoonstellingscatalogus Vier kanten van het werk van Graatsma en Slothouber voor de Staatsmijnen, 1965
In de catalogus lichten Slothouber en Graatsma hun uitgangspunten en bevindingen in de vorm van stellingen toe. 
Over ‘vorm’ schreven; ‘een kube is een ruimtelijke vierkant, een projektie hiervan vormt een regelmatige zeshoek, deze 
projektie geeft een ruimtelijke illusie, waarvan door ons gebruik gemaakt wordt - de konstruktie van een kubiese vorm, uit 
zes gelijke elementen, is de ruimtelijke rechthoekige samenstelling, van ruimtelijke rechthoekige delen - op deze manier 
ontstaat een knooppunt, dat in drie richtingen kan worden verlengd, en al dan niet gekanteld kan worden gekoppeld, tot een 
ruimtelijke struktuur - dit leidt tot een beperkt aantal mogelijkheden, binnen een eenvoudig systeem, dat alle vormen toelaat, 
die op overeenkomstige wijze zijn gekonstrueerd’

Pieter Brattinga (inl.), Vier kanten : van het werk van graatsma en slothouber voor de staatsmijnen, Amsterdam 1965
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van Slothouber en Graatsma voor de Staatsmijnen’ 
[ill. 9].31 Hij zorgde voor een uitgekiende publiciteit 
rond de tentoonstelling door persberichten te zenden 
aan lokale en regionale dagbladen. Ook werd er een 
karakteristiek fotografisch beeld bedacht van het 
duo; op foto’s stonden de in pak geklede heren 
voortaan consequent te midden van hun kubussen: 
de Gilbert en George van de Nederlandse kunst-
wereld.32  

In de catalogus bij de tentoonstelling verge-
leek Brattinga het werk van het duo met de manier 
waarop bedrijven als IBM, CCA en KLM zich door 
middel van vormgeving presenteerden. Meestal –  
zo schreef hij – ging het initiatief hier uit van de 
directie. Bijzonder aan de Staatsmijnen was echter 
dat het initiatief was uitgegaan van Slothouber en 
Graatsma en hun chef.33 Door deze tekst bracht  
ook de pers Slothouber en Graatsma al snel in ver-
band met de totale presentatie van de Staatsmijnen. 
Een krant berichtte: ‘“het gezicht” van de Staats-
mijnen – “image” of “imago” – kan men in zijn 
verschillende facetten op het ogenblik bekijken  
op een kleine maar belangwekkende tentoonstel- 
ling in het Amsterdamse Stedelijk Museum […]’. 
Graatsma en Slothouber zijn bij het ontwerpen van 
dit gezicht uitgegaan van een zeer systematische 
basis.34 Hiermee kreeg het duo wel erg veel eer. 
Waar was het werk van de sectie grafische vorm-
geving bijvoorbeeld?35 En speelden de opvallende 
campagnes van NPO dan geen rol? Frische vond  
het echter allemaal prima. Het was immers goed 
voor de naam van de Staatsmijnen.36 

Bezuinigingen leidden in 1967 tot de op-
heffing van de sectie tentoonstellingen. De Staats-
mijnen schaften – hoe ironisch – een bekend, op  
de markt verkrijgbaar modulair tentoonstellings-
systeem aan.37 Slothouber en Graatsma gingen hier-

                                                
31 Brattinga, op. cit. (n. 28); Na het voorstel van Brattinga 
twijfelden Slothouber en Graatsma over wat ze moesten 
doen; ‘Wij benaderden de chef van de Voorlichtingsdienst 
met het verzoek om ons werk in het museum te vertonen, 
dat kostte veel geld. Wij zagen dat niet zitten, wat moesten 
we in een museum doen? […] Maar Frische zag dat met 
andere ogen. Die dacht dit is een fantastische stunt: het 
Staatsmijnenbedrijf in het museum voor moderne kunst. 
Toen heeft hij daar geld in gestoken en is dat ook gereali-
seerd. […] Frische heeft nooit verwacht wat voor gevolgen 
dit zou hebben.’ Uit: Interview Graatsma, 13 januari 2005. 
32 Interview Graatsma, 13 januari 2005. 
33 Brattinga, op. cit. (n. 28). 
34 ‘Architecten denken vanuit systematische basis: Vier 
kanten: één gezicht’, Rijn en Gouwe, 4 maart 1965. 
35 Ook sommige producten van de sectie grafische vorm-
geving trokken de aandacht. Het hoofd hiervan – Martin 
Verjans – ontwierp elk jaar een zogenoemd kalenderboek, 
een in fris ogende schreefloze letters gezet relatiegeschenk 
met kwalitatief hoogstaande teksten en fotografie. Een 
terugkerend thema in deze publicaties was de schoonheid 
van de Limburgse natuur en cultuur. Hiermee leek zij de 
negatieve associaties die de activiteiten van de Staatsmij-
nen opriepen, te willen onderdrukken. Haar reusachtige 
industriecomplexen domineerden immers het Limburgse 
landschap en met de snelle uitbreiding van het aantal in-
woners dijden de steden en dorpen snel uit. 
36 Interview Graatsma, 13 januari 2005. 
37 Dit was het Mero constructiesysteem. Het werd vanaf 
1943 geproduceerd door het Duitse bedrijf Mengeringhau-
sen Rohrbauweise en bestond uit buizen die eenvoudig aan 
(losse) stalen verbindingselementen konden worden beves-

op zelfstandig verder als het ‘Centrum voor Cubis-
tische Constructies’ (CCC) dat zich richtte op de 
verdere exploratie van ‘kubiese’ vormen. Een hoog-
tepunt in het bestaan van het CCC was de deelname 
in 1970 aan de Biennale van Venetië waar het een 
‘kubies’ gewelfd trottoir presenteerde. Pogingen  
om verder door te breken in de kunstwereld –  
het duo nam maar wat graag deel aan exposities – 
waren echter te vergeefs.38 Begin jaren zeventig 
werd het CCC opgeheven. 

De activiteiten van de sectie tentoonstel-
lingen zijn niet alleen in zichzelf interessant maar  
ze zijn ook belangrijk omdat Slothouber en Graats-
ma Brattinga introduceerden bij de Staatsmijnen. 
Ook Brattinga was het verschijnsel huisstijl opge-
vallen en hij maakte van zijn contact met de Staats-
mijnen gebruik om zijn ideeën hierover bij Frische 
naar voren te brengen. Dit viel in goede aarde aan-
gezien het bedrijf rond dezelfde tijd besloot afscheid 
te nemen van haar mijnactiviteiten en een nieuwe  
bedrijfsnaam wilde introduceren; een goede gele-
genheid om een huisstijl in te voeren. 

Huisstijl voor DSM 

De Staatsmijnen worden DSM 
Lange tijd stond de bedrijfsnaam, ondanks de  
associaties met een mijnbedrijf, niet ter discussie.  
Dit veranderde na 1960 toen de Mijnraad, een toe-
zichtorgaan op de mijnindustrie en een adviesorgaan 
voor de directie van de Staatsmijnen, aan de over-
heid voorstelde om van het bedrijf een naamloze 
vennootschap te maken. Door de banden met het 
Rijk verder door te snijden zouden de Staatsmijnen 
flexibeler kunnen opereren en gemakkelijker kun-
nen samenwerken met andere bedrijven. Deze  
statusherziening – die inging in 1967 – maakte het 
mogelijk de naam van het bedrijf aan te passen.39  
De Voorlichtingsdienst greep deze mogelijkheid 
met beide handen aan en stelde in 1964 voor om  
als nieuwe naam ‘DSM’ te gaan gebruiken.40 

Ze schreef: ‘Sinds geruime tijd wordt onze 
onderneming in de chemische vakpers alsmede in  
de internationale dagbladpers aangeduid als D.S.M., 
zijnde de afkorting van Dutch State Mines. […] Uit 
een ingesteld onderzoek is gebleken dat de aandui-
ding D.S.M. publicitair gezien zeer goed aanslaat; 
deze aanduiding wordt dan ook om praktische rede-
nen reeds door ons gebruikt voor de buitenlandse 

                                                              
tigd. Zie: http://www.mero-
schmidlin.com/general/about.htm, 7 november 2008. 
38 De kunstwereld betwijfelde of de activiteiten van Slothou-
ber en Graatsma wel als kunst moesten worden betiteld. 
Kunsthistoricus en museumdirecteur Jean Leering kreeg in 
1970 van het duo te horen: ‘We zijn met iets bezig dat een 
geheel eigen karakter heeft […] we zijn ons bewust, dat de 
vormoplossingen die we in onze werkstukken ontwikkelen, 
of als resultaat van onze studie op tafel komen, ook nevenef-
fecten kunnen hebben die vergeleken kunnen worden met 
bepaalde verschijnselen zoals die op het gebied van kunst 
plaatsvinden.’ Uit: J. Leering, ‘Het doel en de middelen’ 
[overgenomen uit: Museumjournaal (5), november 1970] 
uit: William Graatsma (red.), Cubische constructies van 
Slothouber en Graatsma: 1965-1970, Nuth 2000, p. 127. 
39 Messing, op. cit. (n. 4), p. 29. 
40 Brief S.J.A. Huijben & Frische aan directie, 3 augustus 
1964; RHCL 17.26-21C/14. 
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[ill. 10] Het gebruik van de afkorting ‘DSM’ in buitenlandse kranten, 1964
Deze foto was bijgesloten aan een brief aan de Minister van Economische Zaken en moest deze ervan 
overtuigen dat de afkorting DSM als nieuwe naam gekozen moest worden voor de Staatsmijnen
Bijlage bij brief directie Staatsmijnen (geschreven door Voorlichtingsdienst) aan Minister van Economische Zaken, 21 augustus 1964; RHCL 17.26-21C/14
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[ill. 11] P.J.A. Frische overlegt met de directie, 1965
P.J.A. Frische heeft een notititieblok in de hand, aan zijn linkerzijde president-directeur Rottier
Het betreft de voorbereiding op het bezoek van de Minister van Economische Zaken Drs. J.M. den Uyl
i.v.m. de aankondiging van de sluiting van de mijnen
Ba. DSM; pr27569.jpg, pr27596.jpg, pr27595.jpg, pr27573.jpg
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publiciteit [ill. 10]. Hiermede sluiten wij aan bij een 
bestaande gewoonte, waar immers een aantal grote 
ondernemingen als A.K.U., I.C.I., M.C.B., H.A.L. 
en E.M.I. zich eveneens op deze wijze presenteren. 
Het gebruik van de afkorting is des te meer aan te 
raden, aangezien enerzijds de naam Staatsmijnen 
zonder vertaling voor buitenlanders moeilijk han-
teerbaar is, en anderzijds de vertaling van de naam 
(State Mines, Mines d’État, etc.) in het buitenland 
een beeld oproept van het werkbereik van de onder-
neming dat de werkelijke activiteiten in het geheel 
niet dekt […].’41  

Een andere reden om afstand te nemen van  
de bedrijfsnaam ‘De Staatsmijnen’ was de voor-
genomen sluiting van haar mijnbedrijf. In 1962  
was het de Staatsmijnen duidelijk dat de mijnen 
verliesgevend zouden blijven. In 1964 besloot de 
directie dat het mijnbedrijf dan ook het beste zou 
kunnen worden afgebouwd, een besluit waarmee 
ook de politiek in 1966 instemde. Dit hield de  
facto een sluiting in die over een langere periode 
werd uitgesmeerd – de laatste mijn van het bedrijf 
ging dicht in 1973 – om negatieve gevolgen voor  
de werkgelegenheid in Limburg zo veel mogelijk  
te vermijden.42  

In 1965 informeerde Frische de directie over 
de gevolgen van de sluiting van de mijnen voor het 
beeld van het bedrijf [ill. 11]. Hij achtte de negatie-
ve associaties die het publiek had bij het mijnbedrijf 
van de Staatsmijnen – ‘moeilijk, verliesgevend, 
aflopend, uit de tijd, inkrimpend onzeker’ – zo  
sterk dat met de sluiting van de mijnen voor het 
publiek ‘de continuïteit van de hele onderneming,  
de chemische bedrijven incluis, in het geding komt’.  
Meer dan ooit moest een ‘wenselijk beeld’ van de 
Staatsmijnen worden gegeven:43  

‘Gebleken is dat het goede beeld als kenmer-
ken vertoont; winstgevend, dynamisch, groeiend,  
bij de tijd, internationaal georiënteerd, betrouwbaar, 
sterk in research, sociaal progressief. Een dergelijk 
beeld bevordert dan […] o.a. het aantrekken van 
geldmiddelen, het verkrijgen en behouden van vak-
kundig personeel, de verkoop van produkten, het 
verkeer met andere ondernemingen en het komen  
tot mogelijke nieuwe combinaties, alsmede velerlei 
andere zakelijke contacten met derden.’44  

Het bestaande ‘Staatsmijn-image’ diende vol-
gens Frische vervangen te worden door dat van een 
‘modern veelzijdig’ chemiebedrijf. ‘Wellicht speelt 
ook de naam van de onderneming een rol’ vermeld-
de hij nog eens ten overvloede. 45 De afkorting DSM 
moest als nationale en internationale handelsnaam 
geïntroduceerd worden. De directie kon zich hierin 
vinden. Politiek gezien was het echter nog steeds  

                                                
41 Brief directie Staatsmijnen (geschreven door Voorlichtings-
dienst) aan Minister van Economische Zaken, 21 augustus 
1964; RHCL 17.26-21C/14; Messing, op. cit. (n. 4), p. 152. 
42 Messing, op. cit. (n. 4), pp. 51-99. 
43 Nota Frische aan directie, ‘Voorlichtingsbeleid 1965’, 
23 februari 1965; RHCL 17.26- 42/1.2. 
44 Ibidem. 
45 Ibid. 

niet haalbaar het woord mijnen uit de officiële naam 
te halen. Juridisch gezien heette het bedrijf tot in de 
jaren zeventig dan ook nog de ‘Nederlandse Staats-
mijnen NV’.46  

Briefpapier van DSM 
De nieuwe handelsnaam van de Staatsmijnen had 
natuurlijk gevolgen voor de vormgevingsuitingen 
van het bedrijf. In het bijzonder het briefpapier 
mocht zich in de warme belangstelling verheugen 
van de Voorlichtingsdienst [ill. 12]. Frische presen-
teerde in 1965 een aantal nieuwe ontwerpen aan de 
directie: ‘In deze ontwerpen is een aantal – meer 
door traditie bepaalde standpunten verlaten. Op 
basis van functionaliteit is typografisch een modern, 
“verjongd” briefhoofd ontstaan, passend bij de sta-
tus van de Staatsmijnen, terwijl ook uit publiciteits-
overwegingen het consequent doorvoeren van een 
eenmaal gekozen opzet het “imago” van de Staats-
mijnen naar buiten toe zal versterken.’47 Zo zou er  
– net als in de ‘publicaties, advertenties en press-
sheets’ van de Voorlichtingsdienst – in het briefpa-
pier voortaan gebruik worden gemaakt van de zoge-
noemde ‘typografisch moderne blokvorm’ [ill. 12d]. 

De grondigheid waarmee de Voorlichtings-
afdeling aan de slag ging en enige onenigheid over 
de te gebruiken naam zorgden ervoor dat het ont-
werpen veel tijd in beslag nam.48 In 1966 besloot  
ze om het ontwerpen van een briefpapier uit te brei-
den tot het ontwerpen van een ‘corporate design’ 
waarmee ze, zoals later bleek, een huisstijl bedoel-
de. ‘Bij de Voorlichtingsdienst zijn thans enkele 
ontwerpen in bewerking. Bij de hieraan verbonden 
besprekingen over vormgeving is wel duidelijk  
naar voren gekomen, dat een sterke behoefte bestaat 
aan een uniformering in onze publiciteit en reclame, 
ook naar uiterlijke verschijningsvorm. In dit streven 
naar een zogenaamd “corporate design” zijn vele 
andere grote ondernemingen als General Electric, 
Westinghouse, I.B.M., Container Corp., Fisons enz. 
ons reeds voorgegaan.’49 Opvallend is dat de Voor-
lichtingsdienst alleen uitging van ‘de consequente 
doorvoering […] van bepaalde typen letters, kleu-
ren’. Het koeltoren-embleem kwam niet ter sprake.  

                                                
46 Zie: Brief directie (geschreven door Voorlichtingsdienst) 
aan Minister van Economische Zaken, 21 augustus 1964; 
Brief Mijnraad aan Minister van Economische Zaken, 
‘Benaming van de Staatsmijnen nà de statuswijziging’, 7 
september 1964; Brief Frische aan directie, 11 september 
1964; alle uit RHCL 17.26-21C/14. 
47 Brief Frische aan president-directeur Rottier, ‘ontwerp 
nieuw briefhoofd’ met bijlage ‘Toelichting bij ontwerpen 
voor briefpapier en enveloppen’, 13 september 1965; 
RHCL 17.26-21C/14. 
48 Oorspronkelijk waren er twee handelsnamen voorzien. 
In Nederland wilden de Staatsmijnen ‘Staatsmijnen/DSM’ 
als naam gebruiken, in het buitenland ‘DSM Holland’. 
Hieraan kleefden veel praktische bezwaren. Het aantal 
soorten briefpapier en formulieren zou verdubbelen en 
banken zouden in de war raken. Op de UNIVAC III com-
puter van de Staatsmijnen – die facturen printte – zouden 
programma’s en kettingformulieren gewisseld moeten 
worden. De Staatsmijnen stapten op het laatste moment 
van het plan af. Uit: Brief incl. bijlagen van Administratie-
ve Organisatie aan Van Liemt, ‘nieuwe naamgeving 
Staatsmijnen’, 19 augustus 1966; RHCL 17.26-21C/14. 
49 Brief Frische aan directie, 28 april 1966; RHCL 17.26-
42/1.2. 
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[ill. 12a] 1954

[ill. 12a-d] Ontwikkeling van het Staatsmijnenbriefpapier, 1954-1969
In slechts 15 jaar tijd veranderde de indeling en de esthetiek van briefpapier drastisch. In 1954 voldeed nog een keurig gecentreerde bedrijfsnaam in schreefletter. 
In 1960 is er het koeltorenembleem aan toegevoegd en verschijnen er steeds meer schreefloze letters. Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van genormaliseerde 
posities voor kenmerk, datum etc. In 1966 is het embleem gescheiden van de bedrijfsnaam. Deze opzet blijft in stand bij het briefpapier uit 1969 waar nu alle 
tekst linkslijnend is en in schreefloze letters is gezet. Ook is de ondertekening zoals nu nog steeds gebruikelijk, naar de linkerkant verschoven.
[ill. 12a-b] RHCL 17.26-42/1.1 [ill. 12c] RHCL 17.26-42/1.2 [ill. 12d] RHCL 17.26-/21C/376

[ill. 12b] 1960

[ill. 12c] 1966 [ill. 12d] 1969
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[ill. 13a]

[ill. 13a-c] Bespreking van de werkgroep ‘Huisstijl’, ca. 1967
Het betreft publiciteitsfoto’s van Pieter Brattinga die zijn coördinerende rol benadrukken
[ill. 13a-b] NAGO PB00304; [ill. 13c] ‘Visuele Vormgeving DSM : Samenvatting van de presentatie op 19 februari 1968 door professor Pieter Brattinga’, 1968; RHCL 17.26-42/1.2

[ill. 13b] [ill. 13c]
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Frische stelde de directie voor om Pieter Brat-
tinga aan te trekken als adviseur voor het ontwerp 
van het ‘corporate design’, dit was ‘een op genoemd 
gebied gerenommeerd deskundige’.50 Deze was 
uitstekend geschikt om de werkgroep te begeleiden 
die de Voorlichtingsdienst opzette om de huisstijl te 
ontwikkelen.51 Brattinga had een enthousiasmerende 
persoonlijkheid, een groot organisatievermogen en, 
zoals bleek uit de door hem opgezette tentoonstel-
lingen in Steendrukkerij de Jong, een goede neus 
voor nieuwe ontwikkelingen. Zelf zag hij zich voor-
al als een ‘mediator’, zijn in 1964 opgezette eigen 
advies- en ontwerppraktijk heette niet voor niets 
‘Form Mediation International’. Daarnaast was hij 
ook een goed didacticus. Begin jaren zestig was hij 
enige tijd werkzaam aan het befaamde Pratt Institute 
in New York. Hij was daar docent en stelde als voor-
zitter van de reclameafdeling een nieuw lespro-
gramma op.52 Frische kreeg toestemming Brattinga 
aan te trekken waarbij van tevoren werd afgespro-
ken dat de huisstijl op het conto zou worden ge-
schreven van de werkgroep als geheel én Brattinga.53  

De werkgroep ging eind 1966 van start en  
bestond voor het merendeel uit medewerkers van  
de Voorlichtingsdienst met daarnaast nog enige 
vertegenwoordigers van andere afdelingen.54 Aan-
gezien vergaderverslagen ontbreken, is over het 
precieze functioneren van de werkgroep weinig 
bekend [ill. 13]. Uit interviews met oud-leden bleek 
dat ze elke twee weken met Brattinga bijeenkwamen. 
Ze herinnerden zich dat deze diverse voorbeelden 
van huisstijlen liet zien, zoals bijvoorbeeld die van 
PAM (formulieren) en KLM.55 Ontwerper Jan Vonk, 
die aan het embleem werkte, zei dat Brattinga tij-
dens het ontwerpen ook nauwgezet aanwijzingen 
gaf: ‘Probeer het eens met een dubbele hoek, twee 
strepen parallel, maak het eens wat dikker, dunner’.56  

                                                
50 Ibidem. 
51 ‘Visuele Vormgeving DSM : Samenvatting van de pre-
sentatie op 19 februari 1968 door professor Brattinga’, 
1968; RHCL 17.26-42/1.2.  
52 J. Stark, ‘Pieter Brattinga JR meent: Nederlandse ont-
werpers behoeven niet jaloers te zijn op collega’s in VS’, 
Ariadne, augustus 1961, pp. 660-661; Pieter Brattinga, 
Planning for Industry, Art & Education : as executed by 
Pieter Brattinga, Utrecht/New York 1970, pp. 170-182; 
Geneviève Waldmann, De activiteiten van Pieter Brattinga 
: een tijdsbeeld, Den Haag 1989. 
53 Brattinga voerde zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling 
van de huisstijl van DSM regelmatig op in zijn publicaties. 
Hierbij kon het overvloedige gebruik van beeldmateriaal 
makkelijk de indruk wekken dat hij de huisstijl zelf had 
ontworpen. Toen een van de leden uit de werkgroep hem 
hierover begin jaren tachtig een brief schreef, werd hij 
terechtgewezen door een ander lid uit de werkgroep. Zie: 
Stichting Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers 
(NAGO) Archief Pieter Brattinga (PB) inv. nr. 590. 
54 De werkgroep bestond uit: P.J.A. Frische, H. Haane, G. 
Pattijn, W. Simons, J. Slothouber, M. Verjans, J. Vonk en 
H. Zeekaf (Voorlichtingsdienst), J. Andriesma (Octrooi-
afdeling), H. Reijnen (Bureau Drukwerken) en K. Steen-
wijk (afdeling Administratieve Organisatie). Uit: Brat-
tinga, op. cit. (n. 52), p. 190. 
55 Telefoongesprek Jan Vonk, 13 december 2004; inter-
view Graatsma, 13 januari 2005; telefoongesprek Klaas 
Steenwijk, 1 februari 2006. 
56 Telefoongesprek Vonk, 13 december 2004. 

Het koeltorenembleem 
In februari 1968 presenteerde de werkgroep een 
huisstijlvoorstel aan de directie. Hierin stond niet 
langer de naamgeving maar het embleem centraal. 
In een aan Henrion ontleende analyse stelde de 
werkgroep dat het bestaande koeltorenembleem 
‘[…] door zijn veelheid van lijnen en vlakken moei-
lijk is te drukken bij sterke verkleining [ill. 14a]. 
[…] De basisvorm van dit merk is echter zozeer 
bekend dat het gehandhaafd dient te worden.’57  
Er zou dus een zekere stilering moeten plaatsvin-
den. Deze stilering [ill. 14c-e] resulteerde in een 
nieuw geometrisch embleem waarin de drie koelto-
rens vervangen waren door één koeltoren [ill. 14b]. 
Als lettertype stelde ze de Helvetica voor en als 
‘kleur’ wit, aangevuld met de steunkleuren grijs en 
zwart. De keuze voor wit lag volgens de werkgroep 
voor de hand: ‘Deze kleur is het minst gevoelig voor 
vuil en stof’! Uit deze enigszins vreemde verant-
woording sprak een grote behoefte om de associatie 
met het mijnbedrijf achter zich te laten. Alhoewel de 
directie de hoofdlijnen van het voorstel accepteerde, 
wees zij het nieuwe embleem af.58  

Dit is vreemd want het koeltorenembleem  
was in de jaren zestig uitgegroeid tot hét symbool 
van de Staatsmijnen [ill. 13f]. Koeltorens werden 
door het bedrijf gebruikt om het koelwater van zijn 
elektriciteitscentrales te verdampen en vormden  
een karakteristiek onderdeel van het Limburgse 
landschap [ill. 15]. Hun monumentale voorkomen 
hing samen met hun typerende vorm, die met een 
wiskundige term een hyperboloïde wordt genoemd. 
Het basisontwerp van deze koeltorens werd in 1916 
gemaakt door F.K.Th. van Iterson, ingenieur bij de 
Staatsmijnen.59 Het bedrijf had dus een bijzondere 
band met deze tegenwoordig wereldwijd toegepaste 
koeltorens. 

Het in 1952 geïntroduceerde koeltoren-
embleem werd aanvankelijk alleen op briefpapier  
en voor meer klassieke representatieve uitingen 
gebruikt. In 1960 besloot de Voorlichtingsdienst, 
waarschijnlijk op aanraden van NPO, het koel-
torenembleem een wijdere toepassing te geven 
[ill. 16].60 Samen met de naam ‘De Staatsmijnen’, 
bracht de sectie tentoonstellingen het aan op enkele 
gebouwen en op tientallen spoorwagons en vracht-
wagens. Al snel werden de koeltorens niet alleen 

                                                
57 Op. cit. (n. 51). 
58 Telefoongesprek Vonk, 13 december 2004. 
59 E-mail Bert van Engelshoven 9 maart 2005; ‘Overzicht 
van werkzaamheden van de Voorlichtingsdienst van de 
Nederlandse steenkoolmijnen over het jaar 1950’, januari 
1951; RHCL 17.26-21C/376; ‘De Staatsmijnen hebben een 
eigen type koeltoren ontworpen, dat ook in het buitenland 
bekendheid verworven heeft. In tal van landen treft men 
thans deze merkwaardige kolossen aan. De grootste van deze 
soort bij de Staatsmijnen is 50 meter hoog. Zo karakteristiek 
zijn deze koeltorens voor de Staatsmijnen, dat zij zelfs het 
centrale motief vormen van haar handelsmerk.’ Uit: 
Voorlichtingsdienst Staatsmijnen, op. cit. (n. 7), pp. 72;  
J. Vredenberg, Nieuwe Kunsthistorische Studies, Deel XI, 
Trotse Kastelen en Lichtende Hallen : Architectuur van 
Elektriciteitsbedrijven in Nederland tot 1960, Utrecht 2003, 
pp. 119-130. 
60 ‘Lichtreclames vragen de aandacht voor handelsmerk en 
producten’, Nieuws van de Staatsmijnen (25), 1 december 
1961, p. 5. 
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[ill. 14a-e] Ontwikkeling eerste DSM-embleem, ca. 1967
‘Visuele Vormgeving DSM : Samenvatting van de presentatie op 19 februari 1968 door professor Pieter Brattinga’, 1968; RHCL 17.26-42/1.2

[ill. 14c]

[ill. 14d]

[ill. 14e]

[ill. 14b]

[ill. 14a]

[ill. 14f] Uitgebreide vergadering van de DSM 
huisstijlwerkgroep, ca. 1969
‘DSM-huisstijl is ontworpen door en in overleg met eigen personeel’, DSM 
Nieuws (25), 3 december 1969, p.3 
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[ill. 16a] Staatsmijnenspel ‘Kijk uit uw doppen’, 1964
De pionnen - die ook bruikbaar waren als eierdoppen – hadden de vorm van 
koeltorens en waren gemaakt uit kunststof geproduceerd door Staatsmijnen.
Ba. DSM; X.9.5 Reclame, fotonr. 20922

[ill. 15] Oranje-Nassaumijn I,  ca. 1960-1965
foto: Cas Oorthuys
Ba. DSM; nr. 4800329

[ill. 16b] Viering van het zestigjarig bestaan van de Staatsmijnen, 1962
De directie luistert in de Heerlense schouwburg naar Minister De Pous
‘Ons 60-jarig jubileum op stijlvolle wijze herdacht’, Staatsmijnen Nieuws (13), 11 mei 1961, p. 1

[ill. 17] Nieuwe postzegels voor lage waarden, 1963
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met de Staatsmijnen in verband gebracht, maar 
stonden ze ook symbool voor een zich industrialise-
rend Nederland. Zo introduceerde de PTT in 1962 
drie nieuwe postzegels die bedoeld waren om een 
meer eigentijds beeld van Nederland te promoten.61 
Op de postzegels figureerden naast de Deltawerken 
en het Hollandse weidelandschap met molens óók 
de koeltorens van de Staatsmijnen [ill. 17].62  

De directie wees dit krachtige en unieke  
koeltorenembleem dan ook niet af omdat het niet 
modern genoeg was, maar omdat het zo geasso-
cieerd werd met de ‘oude’ mijnbouwactiviteiten  
van het bedrijf.63 Voor de werkgroep was dit geen 
onoverkomelijk probleem. Eerder al had ze over-
wogen iets te doen met de vorm van een benzeen-
molecuul, een in de chemie bekende zeshoekige 
structuur.64 Een hierop gebaseerd embleem werd in 
mei 1968 door de directie goedgekeurd [ill. 18].65 
Het zou bij de introductie van de huisstijl beschre-
ven worden als een ‘handelsmerk’ waarin de  
‘zeshoek als zinnebeeld van de chemie het hart  
is van waaruit DSM in vele richtingen actief is  
en expandeert’.66  

De huisstijl als geheel, inclusief huisstijlhand-
boek, werd meer dan een jaar later goedgekeurd. Uit 
het verslag van de directievergadering: ‘Tot nu toe 
ontbrak bij DSM een dergelijk systeem, waarover 
vele andere ondernemingen reeds beschikken om 
hun identiteit kenbaar te maken. Voor DSM is er 
voorts de speciale reden om thans tot een nieuw 
corporate image te komen, dat daarmede de vrijwel 
gerealiseerde omvorming van de aard van de onder-
neming accent krijgt. Een bijkomend voordeel is dat 
bij de hantering van één systeem van visuele presen-
tatie aanzienlijke besparingen bereikt zullen kunnen 
worden.’67 Vervolgens werd de huisstijl op 3  
december 1969 geïntroduceerd [ill. 19]. 

Een perfect huisstijlhandboek 
De werkgroep had meer dan drie jaar gewerkt aan 
de ontwikkeling van de huisstijl van DSM. Dit le-
verde een zeer grondig uitgewerkt eindresultaat op. 

                                                
61 Uit het kort daarvoren gehouden onderzoek van de KLM 
naar haar imago was gebleken dat Nederland bekendstond 
als een agrarisch land dat een achterstand had op het gebied 
van techniek. Dit leidde tot een lobby vanuit de industrie 
voor een zogenoemde Holland promotion. Deze nieuwe 
postzegels vormen daarvan een uitgelezen voorbeeld. Zie 
ook hoofdstuk 2. 
62 L. Blankstein, ‘Ook Christiaan de Moor niet blij met 
vervanging der Van Krimpen-zegels’, Ariadne (18), 
september 1963, p. 918; ‘De plaatjesgedachte kan ik uit 
reclame-oogpunt wel enigszins begrijpen, maar om hiervoor 
grafisch unieke en klassiek geworden postzegels te laten 
verdwijnen vind ik erg.’ Uit: Aldus, ‘Typografische notitites 
: Holland promotion zegels’, Revue der Reclame (15), 
augustus 1963, pp. 538-539. 
63 Telefoongesprek Vonk, 13 december 2004. 
64 Graatsma suggereerde in een interview dat de zeshoekige 
vorm van dit embleem misschien was beïnvloed door de 
vaak tentoongestelde isometrische tekeningen van hun ‘ku-
biese’ vormen. Uit: interview Graatsma, 13 januari 2005. 
65 Minuut, ‘verslag van de 13e bespreking van de 
hoofddirectie’, 6 mei 1968; RHCL 17.26-42/1.2. 
66 G. Pattijn, ‘Het nieuwe handelsmerk’, DSM Nieuws, 3 
december 1969, p. 5. 
67 Minuut, ‘verslag van de 31e bespreking van de hoofddi-
rectie’, 25 augustus 1969; RHCL 17.26-21C/376. 

Zo bestond het hogelijk bewonderde huisstijlhand-
boek ‘Novivorm’ uit 16 hoofdstukken en telde ze 
meer dan 120 pagina’s die ‘alle vormen en compo-
nenten van de visuele presentatie der verschillende 
verschijningsvormen van de onderneming’ beschre-
ven [ill. 20].68 En inderdaad was er in het handboek 
geen enkel aspect over het hoofd gezien. Zo sprak 
het bijvoorbeeld, naast de ‘normale’ huisstijlkleuren 
van DSM, ook over ‘Standaard codekleuren met 
betrekking tot DSM produkten en interne commu-
nicatiekleuren voor veiligheid en verkeer, voor ex-
terieur chemische bedrijven, voor kenmerken van 
pijpleidingen, tanks, vaten en gasflessen’.69  

Er was zelfs een apart hoofdstuk opgenomen 
met richtlijnen voor fotograaf en tekenaar [ill. 20d]. 
Foto’s en tekeningen dienden ‘een duidelijke en 
objectieve vertaling te zijn van het gefotografeerde 
of getekende voorwerp’.70 Ze waren bij voorkeur 
vierkant van formaat waarbij er in de compositie 
sprake moest zijn van een duidelijke middenas, 
hetzij verticaal, hetzij horizontaal. Hiermee pasten 
de foto’s en tekeningen perfect in het uitgebreide 
stramien dat aan al het drukwerk van DSM ten 
grondslag lag en waaraan op haar beurt een apart 
hoofdstuk was gewijd [ill. 20c].  

Het was geen wonder dat bij de introductie 
van de huisstijl zich bij sommige leden van de pers, 
naast bewondering, ook een zeker onbehagen mees-
ter maakte. Zo kon Dooijes ‘de behoefte niet onder-
drukken om, tijdens de persconferentie over dit 
onderwerp, de vraag te stellen of er in het vervolg 
ook nog ruimte zou zijn voor de persoonlijke ver-
rassende gril van een individueel ontwerper’.71 

Huisstijlvoorschriften voor het personeel 
De grote behoefte aan controle en regelgeving die 
uit het handboek sprak, was ook terug te zien bij de 
introductie van de de huisstijl onder het personeel. 
Zo presenteerde het personeelsblad DSM Nieuws  
de huisstijl als een reeks dwingende voorschriften 
waaraan het personeel zich maar te houden had: 
‘Voorschriften worden uiteraard niet gegeven om 
ervan af te wijken, en het is van geen enkel voor-
schrift de bedoeling dat het recht tot afwijking gelijk 
zou zijn aan de kracht van de richtlijn. Dat geldt ook 
voor de voorschriften van Novivorm. Zij zijn strin-
gent. En zij zijn door de Hoofddirectie ook stringent 
bedoeld. Er is nochtans voldoende ruimte voor crea-
tiviteit in gelaten, en zij zullen zelfs een creatieve 
uitvoering bevorderen. Het is duidelijk dat het doel 
van Novivorm: normalisatie, efficiency, coördinatie, 
herkenbaarheid, alleen wordt bereikt indien de  
gegeven voorschriften worden nageleefd. […]  
Zonder controle op het loyaal naleven en uitvoe- 
ren ervan plegen voorschriften nu eenmaal mak- 

                                                
68 G. Pattijn, ‘Novivorm telt 16 hoofdstukken en 120 bladen 
tekst en illustratie’, DSM Nieuws, 3 december 1969, p. 4. 
69 G. Pattijn, ‘Grepen uit de inhoud van Novivorm’, DSM 
Nieuws, 3 december 1969, p. 7. 
70 G. Pattijn, ‘Novivorm telt 16 hoofdstukken en 120 bladen 
tekst en illustratie’, DSM Nieuws, 3 december 1969, p. 4. 
71 Dooijes, op. cit. (n. 1), p. 13. 
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[ill. 18] Voorwoord in het huisstijlhandboek ‘Novivorm’, 1969
Rechtsboven het nieuwe DSM-embleem
DSM, Novivorm : Richtlijnen normalisatie visuele vormgeving, Heerlen 1969; Ba. DSM
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[ill. 19a] Bedrijfstentoonstelling ‘Novivorm’ in de loonhal van Staatsmijn Maurits, 1970
Ba. DSM; X.9.5 Novivorm Vormgeving, nr. 42663

[ill. 19c] DSM-embleem op het DSM-hoofdkantoor in Heerlen, 1971
Ba. DSM; X.9.5 Novivorm Vormgeving, nr. 44438-44441

[ill. 19b] DSM-auto’s bij Staatsmijn Maurits, 1970
Ba. DSM; X.9.5 Novivorm Vormgeving, nr. 41542-41544
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[ill. 20a] [ill. 20b]

[ill. 20d][ill. 20c]

[ill. 20a-h] Huisstijlhandboek ‘Novivorm’, 1970
Dit exemplaar was in gebruik op het DSM-hoofdkantoor: de titel is handmatig veranderd in 
‘Novivonk’, een verwijzing naar DSM-huisstijlcoördinator Jan Vonk
DSM, Novivorm : Richtlijnen normalisatie visuele vormgeving, Heerlen 1969; Ba. DSM
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[ill. 20f][ill. 20e]

[ill. 20h][ill. 20g]
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kelijk te worden ontdoken. Bewaking van de uit-
voering van Novivorm is derhalve een eis van de 
praktijk met voorschriften in het algemeen.’72  

Tegelijkertijd zorgde de perfectie van de  
huisstijl er volgens DSM voor dat medewerkers 
überhaupt geen behoefte kónden voelen zich tegen 
de huisstijlvoorschriften te verzetten: ‘Het ontwer-
pen van onze huisstijl door eigen deskundigen en  
in voortdurend overleg met eigen specialisten heeft 
tot voordeel, dat de aldus tot stand gebrachte voor-
schriften en richtlijnen voor visuele vormgeving 
geheel geënt zijn op het eigen karakter van onze 
onderneming en op de hierin voorkomende situa- 
ties en omstandigheden. Het direkt aanwijsbare 
resultaat hiervan is, dat de uitvoering van Novi-
vorm niet zal kunnen stuiten op verborgen moei-
lijkheden of weerstanden.’73 

Mochten er dan tóch nog medewerkers zijn 
die twijfelden aan de wijsheid van de bedrijfsleiding 
dan was er altijd nog het grote appèl dat werd ge-
daan op de loyaliteit en het saamhorigheidsgevoel 
van de werknemers: ‘Doordat de voorschriften van 
Novivorm gericht zijn op ál die vele en verschillen-
de wijzen waarop de onderneming zich in visuele 
zin presenteert, is in feite ieder die bij of voor DSM 
werkt, van hoog tot laag, erbij betrokken. Deze be-
trokkenheid is door de ontwerpers en samenstellers 
van Novivorm vóórverondersteld. De medewerking 
tot realisering van Novivorm eveneens.’74  

Bedrijfscultuur van DSM 
De werknemers van DSM waren wel wat gewend 
qua regelgeving. Dit blijkt in het bijzonder uit de 
aandacht die het bedrijf besteedde aan veiligheids-
voorschriften. Werk in de mijnen en in de chemie 
was niet zonder gevaar en het naleven van voor-
schriften was van levensbelang. Hiervoor was een 
speciale Veiligheidsdienst in het leven geroepen,  
die zich bezighield met onderricht en voorlichting 
op dit gebied. De activiteiten van deze dienst, én het 
feit dat de mijnen relatief modern waren, maakte de 
Limburgse mijnen in de jaren vijftig en zestig zelfs 
tot de veiligste van Europa.75  

De Voorlichtingsdienst was nauw betrokken 
bij het werk van de Veiligheidsdienst. In het perso-
neelsblad vielen regelmatig artikelen over veiligheid 
te lezen en ze produceerde brochures, affiches, ver-
bod- en gebodsborden en tentoonstellingen over dit 
onderwerp [ill. 21]. Ook de inhoud van het huisstijl-
handboek lag deels in het verlengde van deze vei-
ligheidsvoorschriften. Veel pagina’s hadden betrek-
king op kleurcoderingen, pictogrammen en andere 
voorzieningen die de veiligheid van de werknemers 
moesten garanderen [ill. 20f-h]. Het belang dat 
DSM hechtte aan naleving van veiligheidvoorschrif-
ten was op zijn beurt ingebed in de paternalistische 
bedrijfscultuur die het bedrijf kenmerkte.  

                                                
72 G. Pattijn, ‘Bewaking van Novivorm’, DSM Nieuws (25), 
3 december 1969, p. 4. 
73 G. Pattijn, ‘DSM-huisstijl is ontworpen door en in overleg 
met eigen personeel’, DSM Nieuws (25), 3 december 1969, 
p. 3. 
74 G. Pattijn, ‘DSM voert vandaag huisstijl in : Coördinatie 
van alle visuele presentatie van de onderneming’, DSM 
Nieuws (25), 3 december 1969, p. 1. 
75 Messing, op. cit. (n. 4), p. 32. 

Nog in 1959 beschreef het zichzelf als ‘een 
industriële gemeenschap, die sterk verbonden is met 
land en volk’.76 Als grootste werkgevers in Limburg 
waren de Staatsmijnen verantwoordelijk voor de 
verandering van deze agrarische streek in een dicht-
bevolkt industrieel gebied. Voor haar werknemers 
bouwde het woongemeenschappen, badhuizen en 
ontspanningsoorden. De Staatsmijnen beschikten 
over verschillende bedrijfsscholen, een eigen sociale 
dienst, en een speciaal fonds ‘ter bevordering van 
ontwikkeling, ontspanning en hygiëne’, dat samen 
met de katholieke kerk besliste welke lokale vereni-
gingen en instellingen voor subsidie in aanmerking 
kwamen [ill. 22a-d]. Bedrijf en kerk zorgden niet 
alleen voor een warm nest voor werknemers en hun 
gezinnen, maar ook voor karaktervorming en ge-
hoorzaamheid aan kerk, koningshuis, vaderland en 
niet in de laatste plaats het bedrijf zelf [ill. 22e-f].77 
Deze ‘zorg’ nam in de jaren zestig echter snel af 
door de ontzuiling, de uitbreiding van de verzor-
gingsstaat en de afnemende winst van het bedrijf. 
Het beeld van DSM als een zorgende en bevoog-
dende instantie, en de daarbij behorende reflexen 
bleef echter nog lang levend onder directie en  
werknemers.  

De grondigheid waarmee DSM de ontwikke-
ling, uitwerking en implementatie van de huisstijl 
aanpakte, is dan ook te zien als een expressie van de 
aandacht voor veiligheid en de paternalistische be-
drijfscultuur die het bedrijf kenmerkte. Dit verklaart 
echter niet waarom het bedrijf überhaupt in staat 
was zo’n uitgebreide huisstijl te ontwikkelen. Dit 
vergde immers een goed inzicht in de systematiek 
en de techniek die aan huisstijlen ten grondslag lag; 
het vroeg om een inzicht in normalisatie. DSM had 
dit in ruime mate. Dit was enkele jaren eerder Brat-
tinga ook al opgevallen, zo blijkt uit de introductie-
tekst in de catalogus van de tentoonstelling over het 
werk van Slothouber en Graatsma. Vanuit zijn ken-
nismaking met DSM beschreef hij het werk van het 
duo als een ‘energie- en tijdwinnende normalisatie’ 
die wel bij meer grote bedrijven te zien was.78  

Huisstijl als bedrijfsnormalisatie 

Verspreiding normalisatie in bedrijfsleven 
Normalisatie had sinds het begin van de twintigste 
eeuw een grote vlucht genomen in het bedrijfsleven. 
In de Eerste Wereldoorlog waren in veel westerse 
landen nationale organisaties opgericht die normen 
vastlegden voor de meest uiteenlopende producten 
en onderwerpen. Nederland was, na Engeland het 
tweede land waar een nationale normenorganisatie 
tot stand kwam.79 In 1916 werd hier de zogenoemde 
‘Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Neder-
land’ opgericht, vanaf 1958 bekend onder de naam 

                                                
76 Voorlichtingsdienst Staatsmijnen, op. cit. (n. 7), p. 145. 
Zie verder: Messing, op. cit. (n. 4), pp. 21-25. 
77 Voorlichtingsdienst Staatsmijnen, op. cit. (n. 7), p. 105. 
78 Brattinga, op. cit. (n. 28). 
79 In het Verenigd Koninkrijk werd in 1901 de ‘British 
Engineering Standard Association’ (BESA) opgericht. De 
Duitse ‘Normenausschus der Deutschen Industrie (NDI) 
werd in 1917 opgericht. Uit: G. De Geus, ‘75 jaar normali-
satie in Nederland’, Normalisatie Magazine (1), januari 
1991, pp. 5-17 (8). 
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[ill. 21b] Veiligheidsaffiches voor de Bond voor Veilig Verkeer, 1960
ontwerp: Ed Heusden (sectie grafische vormgeving van e Voorlichtingsdienst)
‘Fraai succes voor Ed Heuschen’, Nieuws van de Staatsmijnen (26), 18 februari 1960, p. 4

[ill. 21c] Veiligheidsbord ‘Pappie, werk veilig!’
‘ Nieuws van de Staatsmijnen (2), 12 januari 1962, p. 5

[ill. 21d] Gebods- en verbodsborden van de Staatsmijnen, 1960
Deze in 1958 bij de Voorlichtingsdienst ontworpen veiligheidsborden 
werden ook door andere Nederlandse bedrijven overgenomen.
‘Onze beeldborden gaan het land door’, Nieuws van de Staatsmijnen (6), 26 februari 1960, p. 3

[ill. 21a] Veiligheidsaffiches van de Staatsmijnen, 1960
‘Drie nieuwe veiligheidsaffiches’, Nieuws van de Staatsmijnen (21), 9 september 1960, p. 4
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[ill. 21g] Valhelm, 1960
Deze valhelm was gebaseerd op de bestaande mijn-
werkershelm en werd tegen gereduceerd tarief door 
de Staatsmijnen aan haar werknemers aangeboden
‘F.v.S.I. lost moeilijkheid op : Valhelm tegen matige prijs’, Nieuws van de 
Staatsmijnen (3), 1 februari 1960, p. 6

[ill. 21e] Bedrijfstentoonstelling ‘valhelm’ op staatsmijn Emma, 1960
‘Geen van allen droeg een valhelm : Weer acht personeelsleden in maart met bromfiets verongelukt’, Nieuws van de Staatsmijnen (9), 8 april 1960, p. 4

[ill. 21h] Beschadigde valhelm, 1960
Af en toe werden er foto’s in het personeelsblad 
geplaatst van beschadigde valhelmen die hun 
eigenaren hadden weten te beschermen
‘Jongeman ontliep zwaar schedelletsel : Valhelm van het Fonds deed 
overtuigend zijn plicht’, Nieuws van de Staatsmijnen (4), 12 februari 
1960, p. 4

[ill. 21f] Veiligheidsaffiche ‘Valhelm’, 1960
‘Als ze een valhelm hadden gedragen’, Nieuws van de Staatsmijnen (21), 9 
september 1960, p. 4

De valhelm van de Staatsmijnen

De verkoop van valhelmen aan het personeel is een goed voorbeeld van de paternalisatische benadering van de Staatsmijnen. 
Steeds meer werknemers van het bedrijf gingen op de brommer naar hun werk. Hierbij deden zich regelmatig ongelukken voor. 
Dit was reden om de bedrijfstentoonstelling ‘valhelm’ te organiseren en een reeks artikelen in het personeelsblad te plaatsen over 
het belang van het dragen van een valhelm;‘Wat de bromfietsers betreft die ‘uiterlijk schoon’ boven veiligheid stellen, hun willen 
we toch nog eens met zachte drang adviseren hun standpunt te herzien. Het is in hun eigen belang.’ Natuurlijk was er ook sprake 
van een bedrijfsbelang, zo kwam een werknemer ‘op weg van de mijn naar huis met zijn bromfiets in botsing met een collega-
brommer. De val die daarop volgde leverde een zware hersenschudding op, waarmee ons personeelslid langer dan zes weken zal 
moeten verzuimen.’ Het is verbazingwekkend hoe sterk een bedrijfcultuur kan zijn. Nog in 2008 zei een manager in de Volkskrant 
over DSM-personeel in China; ‘DSM loopt bij zijn eigen personeel nog wel eens tegen moeilijkheden aan […] Wij kunnen wel 
zeggen dat ze op hun werk voor de veiligheid een helm opmoeten, maar als ze dat op de brommer naar huis niet hoeven, wordt 
het lastiger. Nu zeggen wij dus dat ze hun helm ook op de brommer op moeten.’
Wouter Keuning, ‘Voorbeeldrol voor westerse bedrijven’, de Volkskrant, 2 februari 2008
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[ill. 22b] O.V.S.-er, 1959
‘Vier vingers aan de mijnpet: de groet van de O.V.S.-er’

[ill. 22c] Het Steinerbos, 1959 
Ontspanningsoord voor mijnwerkers nabij staatsmijn Maurits

[ill. 22d] ‘Zaal van gezellenhuis van het Fonds voor Sociale Instellingen’, 1959
Gezellenhuizen werden bewoond door jonge ongehuwde mijnwerkers

[ill. 22e] Kapel naast het Stikstofbindingsbedrijf van de Staatsmijnen, 1960
Het Stikstofbindingsbedrijf was continue in bedrijf waardoor medewerkers niet altijd naar de kerk 
konden gaan. Daarom lieten de Staatsmijnen met giften van het personeel een kapel liet bouwen.
‘Stikstofbindingsbedrijf : Een nieuwe kapel voor het personeel van de continuedienst’, Nieuws van de Staatsmijnen (12), 6 mei 1960, p. 8

[ill. 22f] Mijnpolitieagent met hond, 1961
Om de uitgestrekte bedrijfsterreinen 
te bewaken en de orde te handhaven, 
hadden de Staatsmijnen een ‘Mijnpolitie’
‘Bouvier Castor is heel wat honds’, Nieuws van de Staatsmijnen (17), 
25 augustus 1961, p. 6

[ill. 22a] Pionierende O.V.S.’-ers, 1959
De Ondergrondse Vak-School (O.V.S.) was een school voor aankomende mijnwerkers
Tussen hun 14e en hun 17e jaar kregen ze een opleiding die veel aan ‘scouting’ deed denken

[ill. 21a-d] Voorlichtingsdienst Staatsmijnen, Een wereld van groei : Ontstaan en uitbreiding van het Staatsmijnbedrijf in zijn 
verschillende geledingen : Staatsmijnen in Limburg, Roermond 1959 [2e dr.], respectievelijk pp. 124, 125, 135, 137
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‘Stichting Nederlands Normalisatie Instituut’ (NNI). 
Net als andere normenorganisaties beschikte het 
NNI over commissies met vertegenwoordigers uit 
het bedrijfsleven en de overheid. Elke commissie 
hield zich bezig met het vastleggen van normen 
voor één bepaald product. Deze normen werden 
vastgelegd in zogeheten normbladen. Vervolgens 
werden deze bladen verkocht aan organisaties die 
die de NNI-normen wilden toepassen. De normen 
waren dus niet algemeen bindend maar werden op 
vrijwillige basis nageleefd.80 

Na de Tweede Wereldoorlog was er een 
groeiende belangstelling voor normalisatie in het 
bedrijfsleven. Dit had niet alleen te maken met de 
toenemende aandacht voor efficiency maar ook met 
de internationalisering van het bedrijfsleven, met 
name de verwachte gevolgen van de totstandkoming 
van de EEG speelden een rol. Het NNI organiseerde 
vanaf 1957 speciale bedrijfsnormalisatiedagen en in 
1962 vond zelfs een normalisatieweek plaats.81 
Normalisering was vooral voor grote internationale, 
dan wel technisch georiënteerde bedrijven, actueel 
en zij hadden hiervoor speciale afdelingen. Ook 
DSM had een ‘Centraal Bureau Normalisatie’, de 
NS een afdeling ‘Normalisatie en Typebeperking’ 
en Philips een ‘Concern Standardization Depart-
ment’.82 Deze stelden bijvoorbeeld normen vast 
voor gereedschappen, schroefdraad of werktekenin-
gen. Deze normen waren enerzijds specifiek voor 
hun eigen bedrijf en werden anderzijds overgeno-
men van het NNI.  

Deze normalisatie betrof, zoals al eerder be-
schreven ook papierformaten. De normen voor A-
formaten – met als meest bekende vertegenwoordi-
                                                
80 Idem, pp. 5-17; Koosje Sierman, ‘waar een wil is, daar is 
normalisatie : de introductie van het A4-tje in Nederland’ 
in: Frederike Huygen (red.), 1928 : schoonheid en trans-
parantie, logica en vernuft, Rotterdam 1993, pp. 92-107. 
81 ‘3e Bedrijfsnormalisatiedag’, Normalisatie : mededelingen 
van het Nederlands Normalisatie-instituut, november 1959, 
pp. 125-127; ‘Vierde bedrijfsnormalisatiedag’, Normalisatie 
: mededelingen van het Nederlands Normalisatie-instituut, 
november 1960, pp. 130-132; ‘Vijfde Bedrijfsnormalisatie-
dag’, Normalisatie : mededelingen van het Nederlands 
Normalisatie-instituut, mei 1962, pp. 82-83. 
82 Zie voor NS, DSM en Philips respectievelijk; F.J. van 
Lith, ‘Normalisatie bij de Nederlandse Spoorwegen’, 
Normalisatie : mededelingen van het Nederlands Normali-
satie-instituut, mei 1964, pp. 136-138; ‘Bedrijfsnormalisa-
tie bij de Staatsmijnen’, Staatsmijnen Nieuws, 20 maart 
1964, pp. 4-5; N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Philips 
: House Style Manual : Rules and Recommendations for 
Visual Manifestations, Eindhoven 1973, p. 4; De namen 
van de afdelingen maken duidelijk dat er in plaats van 
normalisatie ook wel werd gesproken over standaardise-
ring of typisatie. Het onderscheid tussen deze termen is 
niet helemaal duidelijk. Een specialist op dit gebied deed 
hierover hierover in 1959 de volgende beweringen; ‘In de 
literatuur bestaat geen eenstemmigheid over de betekenis 
van typisatie en standaardisatie. Sommige auteurs verstaan 
onder normalisatie en standaardisatie hetzelfde. Anderen 
verstaan onder standaardisatie de interne normalisatie 
[normalisatie binnen een bedrijf red.] […] Typisatie is het 
terugbrengen van een bestaand productieprogramma, of 
breder gezegd van bestaande massaverscheidenheden, tot 
enkele typen daaruit. Standaardisatie is het opbouwen van 
een produktieprogramma van enkele typen, waarvoor de 
grondslagen worden gevonden buiten dit programma.’ Uit: 
L. Lieuwes, ‘Normalisatie’, Tijdschrift voor efficiëntie en 
documentatie (13), 1959, pp. 608-611 (610-611). 

ger het A4 formaat – waren al in 1925 door het NNI 
van het DIN overgenomen en vastgelegd in een 
Nederlandse norm. De verspreiding van deze norm 
kreeg een belangrijke stimulans toen de Nederlandse 
overheid in 1927 het gebruik van A-formaten voor 
rijksoverheden verplicht stelde. Ook sommige grote 
bedrijven zoals bijvoorbeeld Unilever namen al 
vroeg deze formaten over. In 1947 schatte het NNI 
dat de helft van de zakelijke correspondentie ge-
bruikmaakte van A-formaten.83 Deze norm voor 
papierformaten maakte het ook mogelijk de indeling 
van formulieren te normaliseren. 

Normalisatie van informatie 
Het waren – buiten de bedrijven zelf – met name 
organisatieadviesbureaus die zich in de jaren vijftig 
bezighielden met de normalisering van formulieren. 
Ze beschikten over een grote expertise op dit gebied 
waarbij ze onder andere gebruikmaakten van zelf-
ontwikkelde standaard stramienbladen.84 Een Ne-
derlands adviesbureau schreef in 1954 vol trots in 
een artikel over dit onderwerp, dat ze bij een bedrijf 
met een ‘relatief groot aantal afdelingen’ circa hon-
derd formulieren had gestandaardiseerd ‘op slechts 
5 stoppenposities’.85 Ook de esthetische kant kreeg 
enige aandacht zo bleek uit een ander artikel waarin 
een organisatieadviseur aanraadde schreefloze  
letters toe te passen voor een ‘rustig en zakelijk’  
uiterlijk van formulieren.86 

Organisatieadviesbureaus werden in het  
bedrijfsleven geconfronteerd met het toenemende 
gebruik van typemachines en andere kantoormachi-
nes [ill. 23a-b]. Door deze op gelijke wijze af te 
stellen en hiermee rekening te houden bij het formu-
lierontwerp werden formulieren efficiënter verwerkt 
en konden gegevensstromen in het bedrijf beter 

                                                
83 ‘Nota Normalisatie Nederland (1947)’, Den Haag 1947,  
p. 35. 
84 Organisatieadviesbureaus maakten deze ontwerpen op 
augustijnpapier: papier met een raster in drukkersmaten. 
Daarnaast gebruikten ze zogenoemde ‘Kodatrace’bladen, 
doorzichtige vellen waarop alle gegevens die op een for-
mulier voorkwamen, zoals briefhoofd, adresruimte, vouw-
lijnen, en plaatsen van kantlijnen en tabulatorstops, waren 
aangegeven. Hiermee kon gemakkelijk de op het augus-
tijnpapier ontworpen layout worden gecontroleerd. Een 
veel voorkomende klacht onder de adviesbureaus was 
overigens de discrepantie tussen de regelafstand van de 
Nederlandse typemachine – die 4.25 mm bedroeg – en de 
drukkersmaten waar 12 punten overeenkwamen met 4.51 
mm. Getypte teksten ‘lijnden’ hierdoor niet met gedrukte 
teksten wat een onrustig beeld opleverde. Een Nederlandse 
organisatieadviseur vroeg zich af waarom Nederland niet 
de Zwitserse regelafstand aanhield van 4.51 mm wat bij 
een ingevuld formulier een aangenamer en duidelijker 
beeld opleverde. Overschakelen op de Zwitserse regelaf-
stand was echter lastig omdat daarvoor de hoeveelheid 
tandwielen op de typemachinerol veranderd moest worden. 
Vreemd genoeg leken ontwerpbureaus zich hier bij het 
ontwerpen van formulieren niet druk over te maken. Uit: 
P.H. van der Elst, ‘Het ontwerpen van formulieren’, Tijd-
schrift voor efficiëntie en documentatie (13), 1962, p. 755; 
zie verder: E.V.F. Belinfante, ‘Een nieuwe formulieren-
techniek’, Tijdschrift voor efficiëntie en documentatie (5), 
1954, pp. 108-111; J. Kossen, J.H. Jalvingh, ‘Een nieuwe 
formulierentechniek’, Tijdschrift voor efficiëntie en docu-
mentatie (10), 1954, pp. 245-246. 
85 Kossen, op. cit. (n. 84), p. 246. 
86 Belinfante, op. cit. (n. 84), p. 109. 
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[ill. 23a] Bureau Rekeningen op het Centraal Bureau van het Staatsmijnen hoofdkantoor in Heerlen, 1953
Ba. DSM; pr7576.jpg

[ill. 23b] Typekamer van de afdeling Reprografie op het Centraal Laboratorium Geleen, 1954
Ba. DSM; cl3214.jpg
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[ill. 23c] Machinehal van de afdeling machinale administratie op hoofdkantoor Heerlen, 1953
Rechtsboven een voorbeeld van een ponskaart zoals DSM die gebruikte voor automatische gegevensverwerking
Ba. DSM; pr7571.jpg

[ill. 23d] Computerzaal van het Computer Centrum Nederland (DSM) in Heerlen, 1969
Ba. DSM; pr38793.jpg

188



7 – ZWART WORDT WIT : DSM ONTWERPT ZELF EEN HUISSTIJL 

 

verlopen. Vanaf het midden van de jaren vijftig was 
het uiteindelijke doel hierbij een volledig geautoma-
tiseerde gegevensverwerking, ook wel ‘integrated 
data processing’ genoemd.87 Goede formulieren –
 zo was in het Tijdschrift voor efficiëntie en docu-
mentatie te lezen – werden dan ook wel gezien als 
een ‘vastlegging van het door de computer te ver-
werken gegeven’: ‘Het zal niet de eerste maal zijn 
dat een computer toepassing hierop is vastgelopen 
[ill. 23c-d].’88  

 De interesse voor formulierennormalisatie 
moet ook worden gezien in het verlengde van de 
belangstelling in het bedrijfsleven voor de vastge-
legde gegevens zelf. Een organisatiedeskundige 
schreef in 1960: ‘De laatste veertig jaren heeft de 
boekhouding zich ontwikkeld tot een waarnemend 
en inlichtingen verschaffend apparaat voor de lei-
ding der ondernemingen, zonder het welk de lei-
ding van een modern bedrijf niet denkbaar is.’89  
De gegevensverzameling en -verwerking stelde het 
management beter in staat een bedrijf te controleren. 
Daarnaast heerste er in deze jaren het idee dat de 
gegevens gebruikt konden worden om het toekom-
stige beleid van een bedrijf te berekenen.90  

De belangstelling voor formulierontwerp 
kende een voorlopig hoogtepunt omstreeks 1960. 
Een overheidsfunctionaris stelde rond deze tijd 
zelfs: ‘In geheel Nederland wordt momenteel in 
werkcommissies, studiegroepen, enz. gediscus-
sieerd over de problemen van het formulieren-
beheer.’91 De belangrijkste werkgroep waaraan hij 
refereerde, was die van de Nederlandse overheid. 
Deze bestond uit vertegenwoordigers van diverse 
ministeries en rijksdiensten. In 1961 bracht deze 
werkgroep de toonaangevende publicatie Het  
ontwerpen van formulieren uit.92 Schrijver was 
Th.H. Oltheten, directeur van de Staatsdrukkerij. 
Ook in het bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld bij 

                                                
87 M.C. Wintersteijn, ‘Automatisering in de boekhouding’, 
Tijdschrift voor efficiëntie en documentatie (9), 1956, pp. 
279-283; ‘1e Najaarsefficiencydag : Automatisering in  
het beeld van onze tijd’, Tijdschrift voor efficiëntie en 
documentatie (1), 1958, pp. 7-9; G.S. Nijhof, ‘Efficiency 
in lading-documenten’, Tijdschrift voor efficiëntie en  
documentatie (5), 1961, pp. 249-251. 
88 F.G. van Duivenbooden, ‘Efficiency door vereenvou-
diging van formulieren’, Tijdschrift voor efficiëntie en 
documentatie (12), 1960, pp. 656-657. 
89 M.C. Wintersteijn, ‘Weg met die papierrommel!’,  
Tijdschrift voor efficiëntie en documentatie (5), 1960,  
pp. 229-232 (232). 
90 ‘De administratie is niet langer louter geschiedschrijve-
rij, maar zij krijgt een uitgesproken prospectief karakter. 
Zij wordt steeds meer tot een bron waaruit gegevens  
moeten worden geput voor het te projecteren toekomstig 
beleid.’ Uit: ‘Twee prospectussen : “Facetten 19” : “Kort 
en Bondig”’, Normalisatie : Mededelingen van het Neder-
lands Normalisatie Instituut, januari 1965, p. 9; zie verder: 
Arie Verdun, Tijdschrift voor efficiëntie en documentatie 
(7), 1957, pp. 246-252. 
91 N.J. van der Voort, ‘De formulierenbeheerder in het 
bedrijf’, Tijdschrift voor efficiëntie en documentatie (5), 
1961, pp. 252-254 (252). 
92 Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, Het ontwerpen van 
formulieren, Den Haag 1961; Later werkte Steenwijk zijn 
ideeën over formulierontwerp- en beheer verder uit in:  
K. Steenwijk, Praktijkboek Formulierontwerp :  
Een leidraad bij vooronderzoek, analyse, normering,  
ontwerp en vormgeving, Alphen aan den Rijn 1994. 

Philips, was echter veel formulierenkennis aan-
wezig. Zo verscheen er in 1962 van de hand van 
Philips’ ‘adviseur formulierentechniek’ Formu-
lierenbeheer ; doelmatig ontwerpen en toepassen 
van formulieren.93  

De DSM-normalisatiespecialist 
Een van de meest actieve bedrijven op het gebied 
van normalisering was DSM, zo blijkt uit de reeks 
nieuwe briefpapierontwerpen die Frische in 1965 
aan de directie voorstelde. Hiermee beoogde deze 
niet alleen een moderner briefhoofd maar ook, zo 
schreef hij: ‘werkbesparing, vereenvoudiging, type-
beperking en een uniforme typewijze voor alle uit-
gaande stukken van onze onderneming waar deze 
ook ontstaan.’ Er zouden voortaan vaste tabulator-
stops worden gebruikt en alle teksten dienden  
op een vaste linkerkantlijn te beginnen. Alinea’s  
werden niet meer ingesprongen maar van elkaar 
gescheiden door middel van witregels. Dit leidde  
tot ‘een besparing van miljoenen aanslagen met  
de spatiebalk per jaar’.94  

Door een groter oppervlak van het briefpapier 
te bestemmen voor tekst zou er op een A4 gemid-
deld 40 cm², oftewel zes regels meer ruimte be-
schikbaar zijn! Op vervolgbladen werden niet langer 
teksten gezet als ‘ons kenmerk’ en ‘bladzijde nr.’ 
Hierdoor konden deze flexibeler worden toegepast 
en verminderde het aantal modellen. Ook hoefden  
er geen vervolgbladen in andere talen meer te wor-
den gedrukt. Daarnaast werden de 21 verschillende 
modellen A5 briefpapier bijna allemaal afgeschaft. 
Ze werden weinig gebruikt en de druk- en verzend-
kosten waren gelijk aan die van A4 briefpapier.95 

Het gebruik van een vaste linkerkantlijn  
hield ook in dat alle adressen voortaan links werden 
getypt. Hierdoor konden de drie soorten venster-
enveloppen worden teruggebracht tot één. Met de 
nieuwe adresplaatsing werd meteen voldaan aan de 
PTT-normen voor adressering. Een verdere reductie 
van het aantal verschillende enveloppen was moge-
lijk door niet langer de namen van de afdelingen op 
de enveloppen te zetten maar alleen het afzender-
adres te vermelden.96  

Nauw betrokken bij het herontwerp en de  
implementatie van deze nieuwe briefhoofden was 
Klaas Steenwijk (1925-). Deze was werkzaam op de 
afdeling Administratieve Organisatie van DSM en 
hield zich bezig met het organiseren en ontwikkelen 
van formulier- en automatiseringstoepassingen.97 
Een formulierendeskundige als hij was goed bruik-
baar bij de Staatsmijnen waar maar liefst 6000  
verschillende formulieren in gebruik waren (500 
voor extern gebruik, 5500 voor intern gebruik).98 
Een dergelijk aantal was niet ongewoon. De PTT 

                                                
93 J. Mulder, Formulierenbeheer : doelmatig ontwerpen  
en toepassen van formulieren, Alphen aan den Rijn 1962. 
94 Bijlage ‘Toelichting bij ontwerpen voor briefpapier  
en enveloppen’, bij brief Frische aan president-directeur 
Rottier, ‘ontwerp nieuw briefhoofd’, 13 september 1965; 
RHCL 17.26-21C/14. 
95 Ibidem. 
96 Ibid. 
97 Telefoongesprek Steenwijk, 1 februari 2006. 
98 G. Pattijn, ‘Novivorm leidt tot besparingen’, DSM 
Nieuws, 3 december 1969, p. 2. 
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gebruikte er naar schatting 15.000! Dergelijke hoe-
veelheden maken duidelijk dat er enorme efficien-
cyvoordelen te behalen vielen. Nog in 1992 publi-
ceerde Steenwijk een boek over de logistiek van 
formulieren dat dit duidelijk maakte. Daarin bere-
kende hij dat een bedrijf met drieduizend werkne-
mers, dat per jaar vijf miljoen formulieren afhan-
delde, negen miljoen gulden kon besparen door  
de formulieren te herzien.99  

Het was vanzelfsprekend dat Steenwijk ook 
werd opgenomen in de werkgroep ‘Huisstijl’ van 
DSM. Deze ontwierp een nieuw stramien voor 
briefpapier en formulieren waardoor het ontwerpen 
ervan 30 procent minder tijd kostte.100 Steenwijk 
zou zich bij DSM nog lange tijd bezighouden met 
de formulierenproblematiek. Pas na jarenlang werk 
wist hij – mede geholpen door de sluiting van de 
mijnen – het aantal formulieren bij DSM te reduce-
ren tot 4000. Ondertussen had hij zich ontwikkeld 
tot een bekend formulierdeskundige. Hij gaf regel-
matig cursussen over formulierontwerp en -beheer 
en nam in uitgebreidere herdrukken van Het ont-
werpen van formulieren een groot deel van de tekst 
voor zijn rekening. 

Huisstijl als bedrijfsnormalisatie 
Niet alleen het formulierenpakket, maar ook de 
huisstijl als geheel, werd door het bedrijfsleven 
regelmatig gezien als een vorm van normalisatie.  
Zo verwees de naam van de huisstijl van DSM – 
‘Novivorm’ – naar ‘Normalisatie Visuele Vormge-
ving’. In personeelsblad DSM Nieuws werd nadruk-
kelijk gesproken over de efficiencyvoordelen die  
het gevolg waren van deze normalisering. Enkele 
citaten: ‘De door Novivorm verkregen kleurnorma-
lisering is mede begeleid door de DSM-afdelingen 
Centraal Bureau Normalisatie, Inkoop- en Materiaal 
en Corrosieonderzoek. De sterk verouderde Staats-
mijnen-kleurenwaaier […] is vervangen door stan-
daardkleuren uit de PMS- en GVV-waaiers, die 
internationaal, resp. nationaal het meest gangbaar 
zijn. Het uniforme lettertype en de zetinstructies 
voor typografie besparen tijd en geld in overleg met 
drukkers.’101 – ‘Voorts heeft Novivorm voor alle 
drukwerken een genormaliseerd stramien ontwor-
pen.’102 – ‘Het oude embleem had bezwaren van 

                                                
99 Steenwijk gaf het voorbeeld van een groot bedrijf met 
3000 mensen dat per jaar gebruikmaakte van 5 miljoen 
formulieren. De druk- en beheerskosten voor deze formu-
lieren waren fors; ƒ 2.500.000. Dit was echter niets vergele-
ken met de kosten voor het invullen en behandelen die 
ƒ 22.500.000 bedroegen. Hierbij werd uitgegaan van het feit 
dat de normale invul- en behandeltijd van een formulier 5 
minuten was. Deze tijd waardeerde hij op ƒ 4.50. Door een 
beter formulierenontwerp kon deze behandelingstijd worden 
teruggebracht tot 3 minuten. In het ideale geval dat een 
dergelijk herontwerp in één keer op het hele formulieren-
bestand zou worden toegepast – in de praktijk wordt een 
formulierenbestand gefaseerd gereviseerd – leverde dit een 
besparing op van ƒ 9.000.000 minus de kosten van de revisie 
die zich in enkele procenten van dit bedrag liet uitdrukken. 
Uit: Steenwijk, op. cit. (n. 92), pp. 29-34. 
100 G. Pattijn, ‘Novivorm leidt tot besparingen’, DSM 
Nieuws, 3 december 1969, p. 2. 
101 Ibidem. 
102 G. Pattijn, ‘Grepen uit de inhoud van Novivorm’, DSM 
Nieuws, 3 december 1969, p. 7. 

technische aard in de grafische uitvoering ervan. 
[…] aan deze bezwaren is door het ontwerp van  
het nieuwe embleem tegemoetgekomen.’103 

Ook andere bedrijven zagen huisstijl als een 
vorm van normalisatie. Een goed voorbeeld betreft 
de NS, waar de ontwikkeling van de huisstijl een 
aanvang nam toen een van de directeuren vond, dat 
het ‘bestaande genormaliseerde embleem’ niet goed 
zichtbaar was. Daarop werd er een Werkgroep NS-
embleem ingesteld die zich ‘diende te bezinnen op 
de normen die aan een goed bedrijfsembleem wor-
den gesteld.’104 Los van de enthousiaste manier 
waarop ze te werk ging, was ze in feite bedoeld als 
een normalisatiecommissie. Ook bij de implementa-
tie speelde normalisatie een rol. De NS schreef in 
1968 in een rapport: ‘Daar de huisstijl een éénvor-
mige uiterlijke verschijningsvorm van het bedrijf 
betekent, ligt het voor de hand, dat bij de invoering 
normalisatie een belangrijke rol speelt. Voor allen, 
die bij de invoering van de huisstijl een uitvoerende 
taak hebben, is daarom een bundel samengesteld, 
die alle NS-normbladen bevat, die daarbij van nut 
kunnen zijn.’105 Het huisstijlhandboek was dus een 
bundel van mooi vormgegeven normbladen. Deze 
waren onderdeel van de bestaande NS-bedrijfs-
normen [ill. 24]. 

De zienswijze dat een huisstijl in wezen een 
vorm van bedrijfsnormalisatie is, was met name 
terug te vinden bij meer technische en ambtelijk 
georiënteerde organisaties zoals KLM, NS, DSM en 
PTT. Om dergelijke organisaties te overtuigen van 
het nut van een huisstijl maakten ontwerpbureaus 
vaak gebruik van argumenten die hierop inspeelden. 
Net zoals bedrijven bij de totstandkoming van een 
norm voor vleugelmoeren bepaalde technische eisen 
hanteerden, deden ontwerpbureaus dit bij huisstijl-
elementen als embleem, lettertype en kleuren. Deze 
waren op alle materialen toepasbaar en onder alle 
omstandigheden herkenbaar. Kortom, de elementen 
waren geschikt om als bedrijfsnorm ingevoerd te 
worden. Ontwerpbureaus waren aantrekkelijk voor 
bedrijven omdat zij, gezien hun vaktechnische ex-
pertise, in staat waren de genormaliseerde huisstijl-
elementen door te voeren op alle visuele uitingen 
van het bedrijf. 

De voordelen van een huisstijl – gezien als 
een vorm van normalisatie – lijken zonneklaar te 
zijn. Het terugdringen van het aantal formulieren, 
het inkopen van gangbare soorten verf zijn allemaal 
zaken die logisch en efficiënt klinken. Deze waren 
vaak zo voor de hand liggend dat het onnodig was 
ze uit te rekenen en op een rijtje te zetten. Ook voor 
het personeel dat bij de introductie van een huisstijl 
op de hoogte werd gesteld van dergelijke voordelen. 
Dit laat nog eens zien hoe vanzelfsprekend en geac-
cepteerd dit efficiency- en normalisatiestreven was.  

                                                
103 G. Pattijn, ‘Het nieuwe embleem’, DSM Nieuws,  
3 december 1969, p. 5. 
104 Notulen CRV, 2 december 1965; Het Utrechts Archief, 
Nederlandse Spoorwegen, archiefblok 943 inv. nr. 99. (UA 
943-99). 
105 Stimurail, ‘Eindrapport Stimurailproject Utrecht-Leiden’, 
26 juni 1968, p. 13; UA 943-103; AID, ‘Suggested Design 
Programme for Albert Heijn N.V.’, december 1964; 
Stichting Albert Heijn Erfgoed (SAHE) D.341 ‘Huisstijl’. 
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[ill. 24a] HCNN (NNI) normblad V 2161 voor fluitketelfluitjes, 1954 
G. de Geus, ‘75 jaar normalisatie in Nederland’, Normalisatie Magazine   nr. 1 1991, pp. 5-17 (15)

[ill.24b] Philips normblad UN-D 1111 voor woord- en beeldmerk, 1973
bijlage bij; N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Philips : House Style Manual : Rules and Recommendations for Visual 
Manifestations, Eindhoven 1973; Ba. TI

[ill. 24d] NS normblad 0-8B voor NS-embleem, 1968
Vormgegeven voor huisstijlhandboek ‘Spoorstijl’
NS, Spoorstijl, 1968; SPM

[ill. 24c] NS normblad 0-8B voor NS-embleem, 1968
Pa. Bakker
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De nadruk die ontwerpbureaus en bedrijven hierop 
legden maakt echter wel nieuwsgierig naar de vrij-
wel nooit vermelde kosten van huisstijlen.  

Huisstijlkosten 
Op het eerste gezicht leken huisstijlen niet veel geld 
te kosten. Zo kostte het ontwerp van de huisstijl van 
NS ƒ 52.000, van Albert Heijn ca. ƒ 20.000, van 
PAM ca. ƒ 30.000 en van de. KLM ca. ƒ 50.000.106 
In deze bedragen waren niet de kosten van de uit-
werking van de huisstijl opgenomen. Ontwerpers 
zeiden hier niet veel over en bedrijven dachten dat 
ze de uitwerking zelf ter hand konden nemen, even-
tueel begeleid door het bureau. Ook de kosten van 
de implementatie van de huisstijl werden niet inge-
schat. Bedrijven gingen er immers van uit dat deze 
op vervangingsbasis geschiedde waardoor de kosten 
te verwaarlozen waren. In de praktijk kon dit echter 
tegenvallen zoals bijvoorbeeld blijkt uit de kosten 
die DSM en NS maakten.  

De Voorlichtingsdienst van DSM stelde dat 
de uitgaven voor de invoering van de huisstijl het 
eerste jaar ƒ 254.300 bedroegen. Het merendeel van 
dit bedrag werd besteed aan de beschildering en 
belettering van de ca. 150 bedrijfsauto’s en het 
spoorwegmaterieel (ƒ 154.000). Daarmee verge-
leken vielen de kosten voor het uitgebreide huis-
stijlhandboek van DSM (ƒ 32.500) en de nieuwe 
bewegwijzering (ƒ 10.000) erg mee. Na aftrek van 
deze eenmalige kosten bleef er het bedrag van 
ƒ 62.800 over dat jaarlijks terugkwam. Zo vereiste 
de nieuwe witte ‘kleur’ van de spoorwegwagons dat 
ze regelmatig gewassen werden. Hiervoor werd een 
wasinstallatie aangeschaft die per jaar aan afschrij-
ving en bediening ƒ 28.000 kostte. Als laatste gaf  
de nieuwe witte ‘kleur’ van de steenkoolzakken 
(500.000 per jaar) een jaarlijkse kostenverhoging 
van ƒ 35.000.107  

De kosten die DSM maakte, laten zich goed 
vergelijken met die van de NS. De werkgroep Huis-
stijl van dit bedrijf schatte in 1968 dat de implemen-
tatie van de huisstijl zes miljoen gulden kostte.108 
Meer dan honderd keer zoveel als aanvankelijk 
werd geschat! Zo becijferde een interne nota dat de 
invoering van de huisstijl op stations tussen 1968  
en 1970 2.5 miljoen gulden kostte. Het geld was 
afkomstig uit een extra aanvulling op de begroting 
van de afdeling Exploitatie en was alleen bedoeld 
voor het aanbrengen van nieuwe bebording en be-
wegwijzering.109 De aanpassing van de kleuren van 
de stations moest betaald worden uit de bestaande 
begroting.110 Daarnaast waren er nog de kosten van 
het geelschilderen van de treinen. Dit zou moeten 

                                                
106 Rapport Werkgroep NS-huisstijl aan CRV incl. bijlage, 
‘Rapport’, 29 juni 1966; UA 943-100. 
107 Brief Frische aan directie, 17 oktober 1969; RHCL 
17.26-42/1.2; Directievergadering, 17 november 1969; 
RHCL 17.26-42/1.2. 
108 ‘Is huisstijl het geld en de moeite waard?’, De Koppe-
ling, 29 november 1968, p. 5. 
109 Werkgroep Invoering Huisstijl, ‘Rapportering Voort-
gang Invoering Huisstijl’, 28 oktober 1968; UA 943-104; 
zie verder: Stimurail, ‘Eindrapport Stimurailproject 
Utrecht-Leiden’, 26 juni 1968, pp. 2, 12; UA 943-103. 
110 ‘Bijlage 2. Kleurgeving stationsgebouwen’ bij; Werk-
groep Invoering Huisstijl, ‘Rapportering Voortgang Invoe-
ring Huisstijl’, 28 oktober 1968; UA 943-104. 

samenvallen met het twaalfjaarlijkse groot onder-
houd van de treinen. Hierdoor zouden de laatste 
treinen echter pas in 1980 geel zijn. Dit duurde te 
lang en de NS besloot dat het geelschilderen al in 
1975 afgerond moest zijn, wat 1,8 miljoen gulden 
aan meerkosten opleverde.111 Daarbij kwam nog het 
schilderen van blauwe reclamebanen op treinen wat 
werd begroot op een half miljoen gulden.112 Bleef er 
nog 1.2 miljoen gulden over voor diverse andere aan 
huisstijl gerelateerde kosten. 

DSM leek dus, met name door het geringe 
aantal gebouwen en vervoersmiddelen dat van een 
huisstijl werd voorzien, relatief goedkoop uit te zijn. 
De ontwikkeling van de huisstijl door het bedrijf 
zelf kostte echter ook geld, zoals de interne accoun-
tantsdienst van DSM een halfjaar na de huisstijlin-
troductie berekende; leden van de werkgroep had-
den voor ƒ 292.000 aan werktijd aan de huisstijl 
besteed!113 Waarschijnlijk zou DSM een soortgelijk 
bedrag kwijt zijn geweest aan het inhuren van een 
ontwerpbureau. Het is echter maar de vraag of dat 
zo’n uitgebreide huisstijl zou hebben opgeleverd. 
De totale ‘eenmalige’ kosten voor het ontwerp en 
het eerste jaar van de implementatie bedroegen bij 
DSM dus meer dan een half miljoen gulden.  

De kostenoverschrijding bij de implementatie 
van de huisstijl voor de NS is extreem en de kosten 
voor de meeste ‘grote’ huisstijlen lagen waarschijn-
lijk meer in lijn met die van DSM. KLM en AH 
waren misschien nog goedkoper uit want daar werd 
de huisstijl – die indruk gaven ze althans – wel ge-
heel op vervangingsbasis ingevoerd. Duidelijk is 
echter dat er een verschil is tussen de in eerste in-
stantie genoemde bedragen en de gemaakte kosten.  

Eén reden hiervoor was een gebrek aan er-
varing met huisstijlen bij zowel ontwerpbureaus 
alsook bedrijven in de jaren zestig. Toen de NS in 
1966 bijvoorbeeld een huisstijl wilde gaan ontwik-
kelen waren de huisstijlen van PAM en Albert Heijn 
nog maar net geïntroduceerd en was de huisstijl van 
de KLM nog geen drie jaar oud. Inzicht in de uit-
eindelijke kosten van een vaak jaren durende im-
plementatie ontbrak. Tijdens de implementatie was 
het bovendien moeilijk het financiële overzicht te 
behouden. Er raakten steeds meer bedrijfsafdelingen 
bij betrokken en de uitgaven werden verwerkt in 
verschillende begrotingen. Daarnaast bleken huis-
stijlen niet altijd op vervangingsbasis te worden 
ingevoerd. Bij sommige toepassingen, zeker daar 
waar het beletteringen en vervoersmiddelen betrof  

                                                
111 Werkgroep Invoering Huisstijl aan CRV, ‘Geelschilde-
ren van het materieel’, 3 mei 1968; UA 943-103; zie ver-
der: ‘Treinstellen in nieuwe kleur : Streefdatum 1 januari 
1975’, De Koppeling, 9 augustus 1968, p. 3; Werkgroep 
Invoering Huisstijl, ‘Rapportering Voortgang Invoering 
Huisstijl’, 28 oktober 1968; UA 943-104; De kosten van 
het geelschilderen per rijtuig of ‘bak’ bedroegen ƒ 19.000. 
Uit: Frans van Lier, ‘Tel Design gaf NS in vijftien maan-
den nieuw gezicht’, Ariadne (4), januari 1968, pp. 74-75. 
112 Werkgroep Invoering Huisstijl, ‘Rapportering Voort-
gang Invoering Huisstijl’, 28 oktober 1968; UA 943-104. 
113 Hierbij was ook het inhuren van Brattinga inbegrepen à 
ƒ 36.000. Uit: memo van Interne Accountantsdienst aan 
directie, ‘Kosten invoering Novivorm’, 1 april 1970; 
RHCL 17.26-21C/376. 
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duurde een invoering op vervangingsbasis zo lang 
dat daarmee de beoogde uniforme presentatie van 
het bedrijf in het geding zou komen.  

Een andere reden was dat het gezien de weer-
stand van sommige directies en bedrijfsafdelingen 
handig was om niet al te veel na te denken over de 
uiteindelijke kosten van een huisstijl. Het was voor 
voorstanders van de huisstijl binnen een bedrijf, en 
voor ontwerpbureaus, beter om de indruk te geven 
dat een huisstijl goedkoop was. Als de ontwikkeling 
van de huisstijl eenmaal op gang was, zo lijkt de 
gedachte te zijn geweest, dan zou de organisatori-
sche dynamiek er vanzelf wel voor zorgen dat er 
geld kwam. Opvallend is dat ook nu nog sommige 
‘huisstijlcoördinators’ van destijds, zoals Jonker en 
Wijsenbeek in eerste instantie alleen de initiële ont-
werpkosten noemen. Zij waren de vurigste pleitbe-
zorgers van de huisstijl en benadrukken vooral de 
besparingen. 

Pas rond 1970 kregen zowel ontwerpbureaus 
als bedrijven meer inzicht in de kosten van de ont-
wikkeling en implementatie van huisstijlen. Hierbij 
bleek dat de kosten van een bedrijf als DSM niet 
uniek waren. Zo factureerde Tel Design voor de 
ontwikkeling en uitwerking van de huisstijl van 
HBG ca. anderhalve ton. Een bedrag dat bij de huis-
stijl die ze ontwierp voor kruideniersketen Simon de 
Wit (1971-1972) opliep tot twee ton.114 De kosten 
van de ontwikkeling én implementatie van een door 
TD ontworpen huisstijl voor supermarktconcern  
De Gruyter bedroegen, zo kon men in 1971 uit de 
krant vernemen, miljoenen.115 De ontwikkeling en 
de uitwerking van een grote huisstijl kostte dus al 
snel een ton en de kosten van de implementatie 
konden oplopen tot meer dan een miljoen gulden.  

Toch moet daarbij worden aangetekend dat 
deze kosten relatief laag waren. Zeker als de huis-
stijl niet alleen wordt gezien als een vorm van nor-
malisatie maar ook als een investering in het imago 
van het bedrijf. De bedragen die met name reclame-
afdelingen van consumentgerichte bedrijven per jaar 
besteedden aan reclame-uitingen lagen vele malen 
hoger. KLM en Philips besteedden bijvoorbeeld in 
1961 respectievelijk 20 en 100 miljoen gulden aan 
reclame in het buitenland.116 Ook de reclame-
afdeling van Simon de Wit – een heel wat kleiner 
bedrijf – vond de prijs die Tel Design bedong voor 
de ontwikkeling van de huisstijl ‘relatief een lage 

                                                
114 Afdeling verkoopbevordering Simon de Wit, ‘Tussen-
stand huisstijl-ontwikkeling eind maart 1972’,  
29 maart 1972; SAHE D.551 ‘Huisstijl en relatiegeschen-
ken’; J. Voorhorst [Vekemans & Berk Accountants], 
‘Winst- en verliesrekening 1971’, 22 maart 1972; HGA 
1413; Overigens is de grens tussen wat onder de ontwikke-
ling van de huisstijl valt en wat niet vaag; Parallel aan de 
ontwikkeling van HBG-huisstijl ontwierp Tel een bedrijfs-
blad HBG magazine waarvoor het in 1971 ƒ 45.000 in 
rekening bracht. HBG zelf stelde dat de ontwikkeling van 
de huisstijl ongeveer een half miljoen kostte. Onduidelijk 
is echter wat onder dit bedrag valt. Uit: ‘Huisstijl Holland-
sche Betongroep’, Public Relations (6), juni 1976, pp. IV 
1-1-1-14 (1-14). 
115 ‘De Gruyter steekt zich in’t nieuw’ [krantenknipsel], 
oktober 1971; SAHE D.551 ‘Huisstijl en relatiegeschen-
ken’. 
116 ‘Voor radio aandacht gevraagd voor hoger onderwijs in 
reclame’, Ariadne (15), december 1961, p. 1175. 

prijs, zowel in vergelijking met andere bedrijven, 
alsook t.o.v. de kosten van bijv. een jaarbudget  
reclame, waar het 10% van uitmaakt.’117 Anderzijds 
besteedde een bedrijf als DSM dat meer op de zake-
lijke markt gericht was, slechts 2 miljoen gulden  
per jaar aan reclame en was de huisstijl voor haar 
relatief duur.118 

Huisstijl leidt tot beter imago 
DSM voerde een huisstijl in om zich een beter  
passend imago te verwerven. Al in de jaren vijf- 
tig constateerde de Voorlichtingsdienst dat er een 
noodzaak was het imago van het bedrijf te beïn-
vloeden. Aanvankelijk richtte ze zich op het verbe-
teren van de reputatie van de Staatsmijnen als mijn-
bedrijf. Toen in de jaren zestig het besluit viel de 
mijnen te sluiten ontstond er echter de noodzaak  
de beeldvorming bij te sturen richting die van een 
chemiebedrijf. De invoering van de huisstijl in  
1969 moest deze verandering ook visueel duide- 
lijk maken. De koeltorens van het mijnbedrijf  
werden vervangen door de moleculevorm van het 
chemiebedrijf en het zwarte beeld van de Staatsmij-
nen werd door middel van de huisstijl veranderd in 
dat van het witte DSM.  

De ervaring die DSM had met normalisatie 
zorgde voor de kennis die nodig was om een huis-
stijl te kunnen ontwikkelen. Deze aandacht voor 
normalisatie was bij meer bedrijven aanwezig en 
deze zagen huisstijlen dan ook wel als een vorm van 
normalisatie. Juist deze zienswijze maakte ook dat 
bedrijven zich aangesproken voelden door de mo-
dernistische benadering van Nederlandse ontwerp-
bureaus die zelf ook deels geworteld was in norma-
lisatie. De precieze uitwerking van de huisstijl van 
DSM laat zich verklaren vanuit de aandacht voor 
veiligheid en de paternalistische bedrijfscultuur. 
Regels waren een expliciet onderdeel van werk en 
leven bij DSM. Het huisstijlhandboek werd dan  
ook letterlijk als een ‘complex voorschriften’ aan 
werknemers gepresenteerd.  

Het feit dat DSM in staat was zelf een uitge-
breide huisstijl te ontwerpen had te maken met de 
eendrachtige samenwerking tussen de leden van de 
werkgroep, zij het dat ze enige sturing nodig had 
van Brattinga. Het is uniek dat bij een bedrijf alles 
wat met vormgeving, reclame en public relations te 
maken had, was ondergebracht in één afdeling; de 
Voorlichtingsdienst, die op haar beurt direct onder 
de directie ressorteerde. Hierdoor werden belangen-
conflicten tussen bijvoorbeeld reclame- en vormge-
vingsafdelingen vermeden waardoor de ontwikke-
ling van de huisstijl geen tegenstand ondervond. 

 

                                                
117 Afdeling verkoopbevordering Simon de Wit, ‘Tussen-
stand huisstijl-ontwikkeling eind maart 1972’, 29 maart 
1972; SAHE D.551 ‘Huisstijl en relatiegeschenken’. 
118 Hiervan ging bijna de helft naar institutionele reclame, 
een vierde naar reclame voor vaste brandstoffen (steen-
kool) en het resterende bedrag werd besteed aan reclame 
voor de chemische producten en voor personeelswerving. 
Zie: Brief Frische aan directie, ‘Begroting’, 7 februari 
1966 incl. bijlage ‘Begroting Sectie Algemene Voorlich-
ting en Gerichte Publiciteit’; RHCL 17.26-42/1.2. 
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8 - Modernisme onder vuur : 
Revisie van de huisstijl? 

 
De grote hoeveelheid emblemen die over de burger 
werd uitgestort, werd begin jaren zeventig als een 
opvallend maatschappelijk fenomeen gezien. Zo 
schreef het tijdschrift FEM in 1971; ‘Het bedrijfs-
leven van klein tot groot, ook zij die geen product-
ten maar wel diensten hebben aan te bieden, is druk 
doende zich vignetten, emblemen, beeldmerken –  
de woordkeuze is aan de lezer – aan te meten. […] 
De stroom vignetten heeft al zodanige vormen aan-
genomen dat men zich mag afvragen of er nog veel 
bedrijven en instellingen zijn die niet aan deze mo-
de meedoen.’1 Huisstijlen waren dan ook normaal 
geworden. 

Dit zorgde voor goed gevulde orderporte-
feuilles bij ontwerpbureaus die sterk expandeerden. 
Deze ontwikkeling werd geschraagd door de nog 
immer bloeiende economie, zij het dat deze flinke 
tekenen van oververhitting begon te vertonen. Met 
de welvaart kwam echter ook de individualisering 
van de samenleving. Deze werd het sterkst beleefd 
door de jongere generatie die zich emancipeerde  
en ging gepaard met een verzet tegen autoriteit en 
gezag. Er ontstond een democratiseringbeweging 
die zich het vroegst deed gelden binnen de universi-
taire en de culturele wereld. Tegelijkertijd kwamen 
bedrijven in een kwaad daglicht te staan: hun acti-
viteiten zouden gepaard gaan met milieuvervuiling, 
de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de 
uitbuiting van de samenleving.  

Met de verslechterende reputatie van het be-
drijfsleven kwam ook hun representatie, de huis-
stijl, onder vuur te liggen. Daarnaast werd deze in 
toenemende mate gezien als autoritair en onper-
soonlijk. Dit was eens temeer het geval gezien de 
modernistische en uniforme vormentaal waarvan 
veel huisstijlen getuigden. Ten tijde van hun oprich-
ting gingen ontwerpbureaus er nog van uit dat het 
bedrijfsleven een positieve bijdrage leverde aan  
de maatschappij. Nu vroegen ze zich echter af of  
ze zich niet teveel aan hun opdrachtgevers confor-
meerden en of zij hun beeldtaal moesten aanpassen. 
Total Design en Tel Design gingen op verschillende 
wijze met deze problematiek om. Dit wordt goed 
duidelijk aan de hand van enkele huisstijlen die  
ze begin jaren zeventig ontwierpen. 

Informatie voor de consument 

De Gruyter 
De Gruyter was midden jaren zestig op het hoog-
tepunt van zijn succes en met vijfhonderd filialen  
de grootste zelfstandige kruidenier van Nederland. 
Het deftige familiebedrijf anticipeerde echter slecht 
op nieuwe Amerikaanse marketingontwikkelingen. 
Ze was traag in het openen van supermarkten en 
beschikte over een relatief klein assortiment van 

                                                
1 ‘Embleem : beeldmerk : vignet’, Fem : Financieel-
economische magazine (9), 1971, pp. 15-20 (15). 

producten, dit in tegenstelling tot concurrent Albert 
Heijn die het voortouw nam in de schaalvergroting 
in de Nederlandse kruideniersbranche. Eind jaren 
zestig ging het bergafwaarts met De Gruyter, ondanks 
pogingen van grootaandeelhouder Unilever om ver-
nieuwingen door te voeren. Na een overname door 
de SHV was het duidelijk dat het bedrijf op de markt 
geherpositioneerd diende te worden als een moderne 
en consumentgerichte kruidenier.2 Total Design 
kreeg in 1971 opdracht om voor De Gruyter een 
huisstijl te ontwerpen. Dit was niet meer dan logisch 
aangezien TD alle huisstijlen voor de SHV deed. 

Een eerlijke supermarkt 
Bij De Gruyter ontbrak een duidelijke briefing.  
Ben Bos (TD) kreeg een vrijbrief van de SHV  
om de huisstijl naar eigen inzicht op te zetten.3  
Hij vond het belangrijk dat De Gruyter zo duidelijk 
en eerlijk mogelijk communiceerde met consumen-
ten. Het was hem opgevallen dat winkels in deze  
tijd te maken kregen met steeds meer kritische en 
wantrouwige consumenten. Gaven winkels wel 
genoeg informatie over de inhoud en de prijs van 
hun verpakte product? En betrokken ze hun produc-
ten wel van integere leveranciers?4 Dit was een 
kolfje naar de hand van TD dat zich altijd al sterk 
had gemaakt voor een eerlijke informatieverschaf-
fing. Het kreeg nu eindelijk de kans om de recla-
mewereld te laten zien hoe er wél met de consu-
ment gecommuniceerd diende te worden! 

Ter oriëntatie maakte Bos een reis langs wa-
renhuizen in Amerika – bakermat van de kritische 
consument – terwijl twee andere ontwerpers van 
TD, Wim van der Weerd en Anne Stienstra kruide-
niersketens bezochten in Engeland, Frankrijk, en 
Zwitserland. Eén van deze ketens was het Engelse 
Sainsbury.5 TD lijkt dit bedrijf zowel in visie als 
vormgeving als voorbeeld genomen te hebben voor 
De Gruyter. Sainsbury hechtte veel waarde aan een 
eerlijke presentatie van producten en had bovendien 
een designprijs gewonnen voor de integratie van 
bedrijfsvoering en design. Een van de directeuren 
zei in 1968: ‘In order to show her (the customer) 
what she is buying, weight, price and description 
must be seen and seen clearly’ [ill. 1].6 

Het streven naar eerlijk communiceren van 
Total Design komt goed tot uiting in de meer dan 
200 verpakkingen die het voor De Gruyter ont-
wierp [ill. 2a-c].7 Bos wilde niet dat de verpakkin-
gen meer suggereerden dan wat er in zat. Daarom 
legde hij de nadruk op duidelijke productinformatie, 
zo blijkt uit zijn richtlijnen in het verpakkings-

                                                
2 Kees van den Oord, De Gruyter : Geschiedenis van een 
kruideniersimperium, ’s-Hertogenbosch/Zwolle 2000. 
3 Telefoongesprek Ben Bos, 17 februari 2009; interview 
Bos, 2 juni 2005; telefoongesprek Dirk Knip, 26 februari 
2009. 
4 De kritische consument was een actueel thema in die tijd. 
Zie: J.L. de Jager, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen 
doen : De geschiedenis van Albert Heijn en Koninklijke 
Ahold, Baarn 1995. 
5 Interview Bos, 2 juni 2005; telefoongesprek Wim van  
der Weerd, 5 december 2005. 
6 Russell Miller, ‘A century of Sainsbury’s’, Design (243), 
March 1969, pp. 64-69 (66). 
7 ‘Tota(a)l nieuw ’pakkie : nieuwe verpakkingen op het 
schap’, Check in (1), 6 januari 1972, p. 5. 
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[ill. 2a-b] De Gruyterverpakkingen, ca. 1972
Pa. Van der Weerd

[ill. 1] Sainsbury
verpakkingen, ca. 1969
Russell Miller, ‘A century of Sainsbury’s’, 
Design (243), March 1969, pp. 64-69 (66)

[ill. 2a]

[ill. 2b]

[ill. 3] Verpakkingsstramien 
uit het huisstijlhandboek, ca. 1972
De Gruyter, deGruyter : handboek bedrijfsstijl, p. G4; Ba. TI
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[ill. 2c] De Gruyterverpakkingen, ca. 1972
Pa. Van der Weerd
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handboek. Dit bevatte onder andere een grid waarop 
stond aangegeven waar tekstuele informatie moest 
worden neergezet [ill. 3]. Het ging hierbij om in-
formatie als de productnaam, de bedrijfsnaam en het 
gewicht. Daarnaast werd bij de producten voortaan 
ook aangegeven wat de prijs was, omgerekend naar 
een vaststaande gewichtseenheid. Hierdoor konden 
consumenten goed prijzen met elkaar vergelijken.  

Typografie speelde dus een belangrijke rol in 
de vormgeving van verpakkingen, vooral die voor 
was- en schoonmaakmiddelen. Deze werden zelfs 
typografisch ‘gedecoreerd’, af en toe aangevuld  
met enige abstracte vormen. Aan deze verpak-
kingen was dan ook gewerkt door ontwerpers  
uit het team van Wissing dat, net als Crouwel,  
wat strenger in de leer was dan het team van Bos.8  
Alle teksten werden in de Helvetica en in onder- 
kast gezet. Het aanbod van producten vroeg vol-
gens Bos echter ook om ‘het toelaten van een  
speelse benadering in bepaalde productgroepen.’9 
Voor ‘lekkernijen’ was immers een andere vorm-
geving nodig dan voor toiletreiniger. Daarom  
introduceerde hij nog vier andere lettertypes met  
een elegant (Baskerville), vettig (Cooper Black), 
modieus (Pump) en technisch karakter (Compacta). 

Ook in het beeldgebruik op de verpakkingen 
streefde Bos naar eerlijkheid. ‘De fotografie dient  
er op gericht te zijn de produkten in hun ware hoe-
danigheid te tonen’, zo stond er in het verpakkings-
handboek.10 Kleurcorrecties mochten in principe 
niet worden toegepast. Op deze manier werd ver-
meden dat bijvoorbeeld een foto van tomatensoep  
er aantrekkelijker uitzag door de kleuren roder te 
maken [ill. 2b]. Producten moesten op een realis-
tische wijze getoond worden in een normale ge-
bruikssituatie waarbij ‘Versaille-achtige tafelschik-
kingen’ voorkomen moesten worden. In een inter-
view zei Bos later: ‘Een foto van een zichtbaar  
verbrande taart hebben we doelbewust niet overge-
maakt. Zo’n ding wordt zelden anders gebakken.’11 

Op de verpakkingen stond uiteraard ook  
het nieuwe logo, een gestileerde G, ontworpen door 
Bos assistent Wim van der Weerd. De bedrijfsnaam 
‘De Gruyter’, werd voortaan aan elkaar geschreven 
en zonder hoofdletter ‘D’: ‘deGruyter’. Het logo – 
meestal uitgevoerd in de okergele nieuwe huisstijl-
kleur – werd ook gebruikt voor alle andere huisstijl-
toepassingen zoals bijvoorbeeld die op de vrachtwa-
gens [ill. 3a]. Hierop werd het woord ‘deGruyter’,  
in wat een ode leek te zijn aan het reclamedrukwerk 
van Paul Schuitema, op opvallende wijze herhaald.12 
Dit alles leverde een zakelijke en tegelijkertijd frisse 
huisstijl op. 

                                                
8 E-mail Andrew Fallon, 27 november 2005. 
9 Telefoongesprek Bos, 17 februari 2009 
10 Total Design, ‘Voorlopig verpakkingsmanual deGruy-
ter’, december 1971; Stadsarchief ’s-Hertogenbosch,  
De Gruyter, inv. nr. 337 (SAH DG-337). 
11 Rolf Mager, ‘Duwaer-prijs toegekend aan Ben Bos 
(Total Design) voor zijn wat subjectieve benadering  
van design’, Ariadne, 12 april 73, pp. 12-13, 15 (13). 
12 Dick Maan, Paul Schuitema : Beeldend organisator, 
Rotterdam 2006, pp. 23, 25, 58, 63. 

Opgeruimd en vitaal winkelpersoneel 
Bij veel huisstijlintroducties werden alleen voorlich-
tingsbijeenkomsten georganiseerd voor kaderperso-
neel. De Gruyter pakte de introductie van de huis-
stijl echter op een voor Nederland ongekend grootse 
wijze aan. Op initiatief van haar pr- en reclameaf-
deling werd het voltallige personeel er bij betrokken: 
‘Daar […] de met de huisstijl nauw verbonden men-
taliteitsaanpassing van ieder individu in de winkels 
gevraagd zal worden’, schreef de pr-functionaris 
van De Gruyter, ‘dienen de bijeenkomsten zich niet 
te beperken tot de filiaalleiding maar moeten ze – 
verplicht – toegankelijk zijn voor alle medewerkers 
en medewerksters in het winkelapparaat.’13 

Op 4 januari 1972 vonden er door heel Neder-
land verspreid in vijftien zalen speciale introductie-
bijeenkomsten plaats voor het winkelpersoneel 
[ill. 4].14 Het 4000 man tellende winkelpersoneel 
moest ervan doordrongen worden dat de invoering 
van de huisstijl niet slechts een visuele verandering 
betrof, maar symbool stond voor een nieuwe menta-
liteit van het bedrijf waar ze op enthousiaste wijze 
gevolg aan dienden te geven. Zoals een leiding-
gevende zei: ‘deGruyter, dat zijn wij allemaal  
samen. Dat bent u, dat ben ik. We zitten allemaal 
samen in hetzelfde jasje. Dat jasje is mooi, is nieuw, 
staat deGruyter leuk. Maar wij in dat jasje, moeten 
het waarmaken … .’15 

Vervolgens kreeg het personeel een speciale 
film te zien – ‘kleur bekennen’ – waaruit bleek hoe 
de huisstijl zich in de dagelijkse praktijk van een 
supermarktfiliaal manifesteerde [ill. 5]. Op deze 
manier konden ze zich de toekomstige situatie  
beter visualiseren.16 Ook namen ze deel aan een 
‘beeldmerkenbingo’ en waren er wedstrijden waar-
in het nieuwe De Gruyter logo zo goed mogelijk 
nageschilderd moest worden. Tot slot konden me-
dewerkers een foto van zichzelf en hun collega’s 
laten maken. Deze werd in een passe-partout ge-
stoken waarvan de randen waren voorzien van het 
nieuwe De Gruyter logo [ill. 6]. Zonder dat ze zich 
er bewust van waren committeerden ze zich zo op 
symbolische wijze aan de nieuwe huisstijl. 

Het vernieuwde personeelsblad Check in – 
een ‘hippe’ woordspeling op de ‘check out’ van de 
supermarktcounter – bracht naderhand verslag uit. 
De veelal jonge werknemers leken met volle teugen 
van dit ‘uitje’ genoten te hebben. De bijeenkomsten 
culmineerden in ‘spontane polonaises’ en deden de 
zalenverhuurders verbaasd staan van de ‘vitaliteit en 
de opgeruimdheid van al die deGruyter-mensen’.17 

                                                
13 J. Entken, ‘Voorstel pr-begeleiding invoering huisstijl’, 
1971; SAH DG-186; telefoongesprek Dirk Knip,  
26 februari 2009. 
14 ‘Distriksbijeenkomsten waren grandioos succes! : “Wij 
van deGruyter” in massameetings bijeen’, Check in (2),  
3 februari 1972, pp. 1-3. 
15 Idem, p. 2. 
16 ‘“Topspot” verfilmde nieuwe deGruyter : Hele straten 
waren geblokkeerd’, Check in (1), 6 januari 1972, p. 1. 
17 ‘Distriksbijeenkomsten waren grandioos succes! :  
“Wij van deGruyter” in massameetings bijeen’, Check in 
(2), 3 februari 1972, pp. 1-3 (1); ‘De datum van dinsdag 4 
januari 1972 zal in oranjegeel worden bijgeschreven in de 
annalen van de nieuwe deGruyter. […] Want op de avond 
van deze dag, die zich onverwoestbaar in de historie van 
ons verjongde winkelbedrijf zal vastzetten, demonstreer-
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[ill. 5] Beelden uit de film ‘kleur bekennen’, 1971
Rechts de ‘overall’ voor de ‘carryoutboy’
Topspot, ‘kleur bekennen’; NBM

[ill. 4] Nieuwe De Gruyter personeelsblad Check in, 1972
De naam is een speelse variatie op de ‘check out’ van een supermarkt, 1972
Check in (2), 3 februari 1972, p. 1 

[ill. 6] De Gruytermedewerkers bekijken een foto, 1972
‘Distriksbijeenkomsten waren grandioos succes! : “Wij van deGruyter” in massameetings bijeen’, 
Check in (2), 3 februari 1972, pp. 1-3 (2).

[ill. 3a] Nieuwe huisstijl De Gruyter op vrachtwagen, ca. 1972 
SAH DG 210

[ill. 7] Nieuwe De Gruyter-kleding, 1972 
Kleding voor vrouwelijk winkelpersoneel, ontwerper Frans Molenaar, 
invoeringsbegeleider H. Smeele, kleding voor mannelijk personeel,  
pak voor filiaalchef
‘Tilburg Julianapark zit omhoog met kraag en geheel zonder zakken’, Check in (5), 13 april 1972, pp. 1-2 (1) 

[ill. 3b] Nieuwe huisstijl De Gruyter op winkelgevel, ca. 1972
SAH DG 350

198



8 – MODERNISME ONDER VUUR : REVISIE VAN DE HUISSTIJL? 

 

Ondanks alle mooie woorden, leek het winkelper-
soneel echter nog het meest onder de indruk te zijn 
van de nieuwe bedrijfskleding die ze op de intro-
ductiefilm voor de huisstijl voorbij zag komen: 
‘Wanneer komt nou die nieuwe bedrijfskleding?’, 
kopte Check in.18 

Democratische bedrijfskleding voor De Gruyter 
De bedrijfskleding was op aanraden van Total  
Design ontworpen door modeontwerper Frans  
Molenaar. Bedrijfsleiders kregen een deftig bruin 
pak, winkelpersoneel een slank afkledende oker-
gele jas, dan wel jurk.19 De met de invoering van  
de huisstijl geïntroduceerde ‘carry-out boys’ – die 
naar Amerikaans model de boodschappen van de 
klant naar de auto droegen – werden in een stoere 
hansop gestoken [ill. 5, 7]. Check in berichtte over 
de eerste reacties op de nieuwe kleding. Zo merkte 
een bedrijfsleider op dat al het winkelpersoneel nu 
‘gelijke jassen [draagt]. Je kunt niet meer zonder 
naamkaartjes te lezen, zien wie wie is. Voor mij  
is dat niet zo’n probleem: ik zie er een stukje demo-
cratisering in, wat wellicht de bedoeling van onze 
leiding is.’20 Vervolgens kwam een vertegenwoor-
digster van het winkelpersoneel aan het woord:  
‘Of ik het vervelend vind als administratrice een 
uniform te dragen als alle anderen in de winkel? 
Welnee, je werkt toch met elkaar samen!’ 

Dergelijke voor het personeelsblad geselec-
teerde uitspraken, laten zien dat de bedrijfsleiding 
de nieuwe kleding presenteerde als een afspiegeling 
van de vrijere en gedemocratiseerde maatschappe-
lijke verhoudingen die in de jaren zestig en zeventig 
bon ton werden. Tot dan toe was het zo dat bedrijfs-
kleding vaak de hiërarchische verhoudingen binnen 
een bedrijf duidelijk maakten. Personeel was er 
idealiter trots op een uniform te dragen en stelde 
zich dienstbaar op naar leidinggevende én klant. Dit 
veranderde eind jaren zestig. Tot teleurstelling van 
de PTT-directie was de jongere generatie postbodes 
toentertijd bijvoorbeeld steeds minder bereid om een 
uniform te dragen. Ook de pet bleef vaker aan de 
kapstok hangen. Reden om alsnog een ‘directive’ te 
laten uitgaan waarin de pet verplicht werd gesteld, 
iets wat voorheen blijkbaar vanzelfsprekend was.21 

                                                              
den vierduizend medewerkers en medewerksters – ook 
parttimers en zaterdaghulpen – van ons filialenapparaat 
voor die nieuwe deGruyter, gelijktijdig en allemaal even 
spontaan en enthousiast. De nieuwe huisstijl was een feit 
en daaraan is […] een reliëf gegeven dat niet meer uitwis-
baar zal blijken te zijn.’ 
18 ‘Wanneer komt nou die nieuwe bedrijfskleding?’,  
Check in (2), 3 februari 1972, p. 4. 
19 Molenaar ondervond dat winkelmedewerkers een ander 
postuur hadden dan modellen: de jurken waren in eerste 
instantie te krap bemeten. Dit gold overigens niet voor de 
lengte. Medewerksters vroegen zich af of de jurken in 
plaats van net onder de knie, niet boven de knie konden 
vallen. Uit: ‘We hebben bijzonder veel haast : Ook lengte 
was een punt van discussie : Bedrijfskleding voor filialen 
moet nu snel ‘rond’ zijn’, Check in (5), 13 april 1972, p. 2. 
20 ‘Tilburg Julianapark zit omhoog met kraag en geheel 
zonder zakken’, Check in (5), 13 april 1972, pp. 1-2 (2). 
21 Verslag bespr. TD en Tel met PTT op 11 oktober 1971, 
12 oktober 1971; Stadsarchief Amsterdam, Total Design 
archief, inv. nr. 1019 (SAA 1019). 

Bij de nieuwe en fleurigere bedrijfskleding 
die in het verlengde van veel huisstijlen werd inge-
voerd – overigens vaak ook de eerste confectie-
bedrijfskleding – was het hiërarchisch onderscheid 
minder belangrijk. De kleding was relevant voor 
zover zij praktisch was óf voor zover ze van belang 
was voor de serviceverlening aan de consument. 
Soms hield dit in dat medewerkers voor het eerst 
bedrijfskleding aankregen, zoals de administratrice 
van De Gruyter, en soms juist niet. Zo kregen de 
uniformdragende treinmachinisten van de NS na  
de invoering van de huisstijl praktische werkkle-
ding aangemeten. Ze wisten met succes tegen  
deze degradatie te protesteren en kregen alsnog  
een vernieuwd uniform.22 

Deceptie 
De nieuwe winkelformule bracht De Gruyter  
niet het verwachte succes. Enerzijds bleek dat  
de zakelijke bedrijfscultuur van de SHV niet ge-
makkelijk te transplanteren viel naar het wat stof-
fige De Gruyter.23 Anderzijds was het de vraag of  
de SHV over de expertise beschikte om een super-
marktketen te leiden. Haar andere activiteiten op 
retailgebied, zoals de Makro en de Kijkshop ken-
merkten zich juist door een zekere afstand tot de 
consument waarbij slechts werd geconcurreerd op 
prijs. Eind jaren zeventig werd De Gruyter opge-
splitst en werden de winkels aan diverse andere 
winkelbedrijven verkocht.24 

Ook voor Total Design eindigde de opdracht 
in een deceptie. Alhoewel de visie van Bos in eerste 
instantie door De Gruyter werd geaccepteerd, kreeg 
het bedrijf twijfels over de uitwerking. De marke-
tingdirecteur van De Gruyter kenschetste de nieuwe 
verpakkingen – net als de adjunct-directeur van haar 
reclamebureau – als ‘koel’, ‘uitgekleed’ en ‘techno-
cratisch’. Volgens hem zouden ze niet aantrekkelijk 
zijn voor het publiek.25 Het was een regelrechte 
herhaling van de kritiek van de reclamewereld op 
het modernisme uit het begin van de jaren zestig. 

Bos was op zijn beurt uiteindelijk teleurge-
steld over de inbreng van de marketingafdeling en 
het reclamebureau. Deze maakten gebruik van de 
slogan ‘deGruyter is oké’. Maar ‘deGruyter was  
nog helemaal niet oké’. Zo prees het bijvoorbeeld 
bruine eieren aan als gezonder dan witte; ‘Als je als 
credo een goed doorgezette attitude naar een steeds 
volwassener wordend kopend publiek hebt en De 

                                                
22 ‘Kniekousen en vest tegen tocht van blauw-zwart  
naar wijnrood : Nieuw uniform voor machinisten’,  
De Koppeling, vrijdag 13 februari 1970, p. 5. 
23 Interview H.A.T. Carp, 22 december 2004. 
24 De winkels werden in 1977 verkocht aan de Verenigde 
Distributie Bedrijven/Spar. De fabrieken werden door 
SHV deels verzelfstandigd. Uit: Van den Oord, op. cit. 
(n. 2), p. 30. 
25 Telefoongesprek Henk de Cleen (voormalig adjunct-
directeur reclamebureau R&B), november 2005; Volgens 
Bos was er ‘een marketingdirecteur die vond dat ik tech-
nocratisch bezig was. Hij vond dat ik mij veel te veel 
vastklampte aan die uitgangspunten […] hij heeft in zijn 
najaren tegen mij gezegd: “je had gelijk”.’ Uit: interview 
Bos, 2 juni 2005; Ook de De Gruyter huisstijlcoördinator 
Dirk Knip vond de verpakkingen niet altijd getuigen van 
de vriendelijkheid die je in de winkel mag verwachten’; 
telefoongesprek Knip, 26 februari 2009. 
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Gruyter zit de kluit te belazeren met allerlei adver-
tenties die op vreemde gedachten hinken dan kan je 
niet verder gaan’, verklaarde hij bijna vier decennia 
later.26 Korte tijd na de huisstijlintroductie verbrak 
Bos dan ook de samenwerking met De Gruyter. 

Cellulaire vormgeving en logo’s      
als oplossing? 

Discussie Crouwel – Van Toorn 
Bos was evenals veel andere medewerkers van TD 
van mening dat de nieuwe democratische maatschap-
pelijke verhoudingen vroegen om een ‘eerlijke’ en 
‘objectieve’ informatieverschaffing. Veel ontwer-
pers begonnen rond deze tijd echter vraagtekens te 
zetten bij deze opvattingen. Ze meenden dat de rol 
die TD op zich nam als neutrale bemiddelaar van 
informatie tekortschoot, dan wel onmogelijk was. 

Het was niet de eerste keer dat het modernis-
me in de ontwerpwereld onder vuur lag. De bekend-
ste en vroegste criticus was misschien wel de ont-
werper Jurriaan Schrofer. In het kerstnummer van 
Drukkersweekblad uit 1961 schreef hij: ‘Bij de ont-
werpers verontrust me het modernistische. Als je 
een opdracht krijgt, kun je een oplossing vinden en 
je kunt tot een creatie komen. Maar meestal vind je 
een oplossing, jammer genoeg.’27 Op een lezing die 
hij in 1965 gaf op een congres van de GKf, haalde 
hij de Engelse ontwerper Abraham Games aan die 
stelde dat zich een internationale stijl had ontwik-
keld: ‘De formule daarvan zou in een computer 
geprogrammeerd kunnen worden en een typisch 
voorbeeld van die stijl zou automatisch binnen en-
kele seconden gereproduceerd worden.’ Schrofer 
vreesde ‘dat nu de tijd is aangebroken voor de  
systeem-generalen’.28 Het modernisme reduceerde 
volgens hem de ontwerper tot een ingenieur, die 
zich conformeerde aan het bedrijfsleven. Hierdoor 
zou er ‘ook niets menswaardigs gecreëerd wor-

                                                
26 Interview Bos, 2 juni 2005. 
27 Jurriaan Schrofer, ‘Jurriaan Schofer : Ontwerper’, 
Kerstnummer Autolijn Drukkersweekblad 1961, p. 76;  
Ook andere ontwerpers hadden kritiek op het modernisme. 
Hun kritiek kwam overeen met die van de reclamewereld. 
In een interview uit 1965 werd ontwerper en illustrator 
Dick Bruna bijvoorbeeld gevraagd naar het waarom van 
zijn enthousiasme over affichisten als Leupin en Savignac. 
Deze antwoordde hierop: ‘Omdat ze het zo menselijk 
doen. Je glimlacht als je een ding van hen ergens tegen-
komt. Het moet voor mij niet te steriel zijn. Ik houd niet 
van de strakke Zwitserse typografie. Het leeft niet voor 
me.’ Uit: Paul Mertz, ‘Dick Bruna bepaalt huisstijl van 
uitgeverij’, Revue der Reclame (18), september 1965,  
pp. 678-680; Ook een conservatieve typograaf zoals Sem 
Hartz was niet enthousiast. Over het eclectisch vormgege-
ven popblad Hitweek – dat klassieke typografische regels 
met voeten trad – zei deze: ‘Deze dingen vind ik natuurlijk 
óók leuker dan die verrotte Zwitserse, stomme, goeie, 
gecastreerde, uitgedroogde typografie.’ Uit: Rolf Mager, 
‘Alles màg in de typografie zeggen Sem Hartz, Huib van 
Krimpen en Willem de Ridder maar dan bedoelen ze alle 
drie iets anders’, Ariadne (40), oktober 1966, pp. 1001-
1003 (1001). 
28 ‘“Een kwestie van verhoudingen” : Over verhouding 
opdrachtgever-ontwerper : Jurriaan Schrofer op GKF-
congres te Amsterdam’, Revue der Reclame (11), juni 
1965, pp. 486-487 (487). 

den’.29 Hij kreeg toentertijd echter nauwelijks bijval 
van vakgenoten. Dit veranderde begin jaren zeventig. 

Zo vond er in 1972 een bekend geworden  
discussie plaats tussen Crouwel en de ontwerper Jan 
van Toorn (1932-). Dit gebeurde naar aanleiding 
van een catalogus die Crouwel ontwierp voor een 
tentoonstelling over het werk van Van Toorn. 
Laatstgenoemde had vanaf het midden van de jaren 
zestig bekendheid verworven met zijn ontwerpen 
voor het bedrijfsblad Range van Philips. Ook ont-
wierp hij – als opvolger van Crouwel – de tentoon-
stellingen en het drukwerk van het Van Abbemuse-
um.30 Van Toorn betoogde dat de ontwerper geen 
neutrale intermediair was – zoals Crouwel voor-
stond – maar zelf participeerde in de communicatie. 

Tijdens de discussie kwam ook de ontwik-
keling en vormgeving van huisstijlen ter sprake. 
Volgens Van Toorn was Crouwel met zijn moder-
nistische benadering bezig met het opleggen van 
vormgeving; ‘nu rollen er golven van merken en 
huisstijlen over dit land heen en ziet alles er identiek 
uit. […] Voor mij is jouw benadering niet relevant 
en ik vind dat je het ook niet moet propageren als  
de enige mogelijke oplossing voor een aantal over-
drachtsproblemen, want dat is absoluut niet waar. 
Dat is het bevestigen van patronen. Dat is geen 
communicatie dienen, maar dat is het vastleggen 
van menselijk gedrag.’31 Modernistische huisstijlen 
stonden in de ogen van Van Toorn symbool voor het 
autoritaire karakter van instellingen. Hun statische 
karakter en hun uniformiteit bedreigden de moge-
lijkheden die mensen zouden moeten hebben tot 
communicatie en zelfexpressie. 

Volgens Crouwel was de ‘gelijkheidsbrei van 
huisstijlprogramma’s’, die Van Toorn meende waar 
te nemen, het logisch gevolg van de eisen van de 
opdrachtgevers: ‘De communicatie van vele bedrij-
ven en instellingen en de informatie waaraan je 
meewerkt is nu eenmaal hetzelfde en je hoeft geen 
enkele moeite te doen om dat te gaan verbloemen.’32 
Hij was bang om tussen opdrachtgever en burger in 
te gaan staan door zijn ontwerpen een persoonlijke 
signatuur te geven. Een ontwerper moest – zo vond 
hij – immers zo objectief mogelijk informatie over-
brengen. Hierbij voelde hij zich gesteund door de 
wetenschappelijke ontwikkelingen in de psycholo-
gie en de filosofie. Onderzoek zou het volgens hem 
mogelijk gaan maken om op termijn identiteit en 
zelfs esthetica te kwantificeren.33 De hier opgedane 
inzichten zouden – zo leek hij te suggereren –  
zijn modernistische opvattingen legitimeren. 

Van Toorn betwijfelde echter of de eisen  
van de opdrachtgever iets van doen hadden met de 
wérkelijke identiteit van een instelling of bedrijf. 

                                                
29 ‘Jurriaan Schrofer uit wrevel : “We zijn bang voor  
elkanders kritiek”’, Ariadne (3), februari 1962, p. 117. 
30 Frederike Huygen, ‘Achtergronden bij het debat’ in: 
Frederike Huygen, Dingenus van de Vrie, Crouwel –  
Van Toorn : Het debat, Eindhoven 2008, pp. 43-74. 
31 Voor de weergave van de discussie is het onbewerkte 
transcript gebruik. Uit: privé-archief Frederike Huygen;  
Er wordt echter – voor zover mogelijk – verwezen naar  
de gepubliceerde weergave; ‘Het debat’ in: Frederike 
Huygen, Dingenus van de Vrie, Crouwel – Van Toorn : 
Het debat, Eindhoven 2008, pp. 15-42 (26-27). 
32 Idem, p. 27. 
33 Idem, pp. 29-30. 
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[ill. x]  Het ritsbaar meubilair van Slothouber en Graatsma
Uitsnede van een  PTT affiche met als onderwerp de kinderpostzegels 1970.. Onderwerp is het Centrum voor 
Cubistische Constructies, ca. 1970

[ill. 10] Illustraties bij het artikel van Crouwel over digitale letters, 1970
Wim Crouwel, ‘Typedesign for the Computer Age’, Journal of Typographic Research (1), Winter 1970, p. 59

[ill. 9] ‘New Alphabet’, 1967 
ontwerp: Wim Crouwel
K. Broos, Wim Crouwel Alphabets, Amsterdam, 2003, pp. 83-85

[ill. 8a] Tent. Piet Zwart in Steendrukkerij de Jong, 1960
ontwerp: Wim Crouwel en Otto Treumann
Frederike Huygen, ‘Crouwel en de derde dimensie’ in: Frederike Huygen, Hugues Boekraad, Wim 
Crouwel : Mode en Module, Rotterdam 1997, p. 101

[ill. 8b] Tent. Gombrich Stedelijk Museum, 1979
ontwerp: Wim Crouwel
Frederike Huygen, ‘Crouwel en de derde dimensie’ in: Frederike Huygen, Hugues Boekraad, Wim 
Crouwel : Mode en Module, Rotterdam 1997, p. 102
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[ill. 13a] Introductieaffiche embleem Gemeente Groningen (voor- en achterkant), ca. 1970
K. Broos, ontwerp : Total Design, Utrecht, 1985, p. 69

[ill. 13b] Embleem Groningen, 1969
Frederike Huygen, Hugues Boekraad, Wim Crouwel : Mode 
en Module, Rotterdam 1997, p. 335

[ill. 11a] Hertzbergers’ kantoorgebouw van Centraal Beheer in Apeldoorn, 1970-1972
A. Lüchinger, Herman Hertzberger : 1959-1986 : Bauten und Projekte : building and projects : bâtiments et projets, Den Haag 1987, pp. 96-96

[ill. 11b] Interieur Centraal Beheer, 1970-1972
A. Lüchinger, Herman Hertzberger : 1959-1986 : Bauten und Projekte : building 
and projects : bâtiments et projets, Den Haag 1987, p. 106

[ill. 12] Voorstellen voor kubisch meubilair van Slothouber en Graatsma, 1968 
William Graatsma (red.), Cubische constructies van Slothouber en Graatsma : 1965-1970 [Rosbeek nr. 50], Nuth 2000, pp. 64-65
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‘Het instituut [oftewel de presentatie van de op-
drachtgever. red.] is niet wezenlijk. Het gaat er om 
wat er gebeurt met een aantal mensen. Die mensen 
moeten de identiteit dragen via de activiteiten en de 
contacten die er ontstaan.’ Zo ging hij bijvoorbeeld 
bij het Van Abbemuseum – bij elke opdracht op-
nieuw – in gesprek met de museumleiding en de 
kunstenaar om gezamenlijk een ‘mentaliteit’ te  
formuleren. Hierbij ontwierp hij een passende 
vormgeving – die niet per se een modernistische 
hoefde te zijn – die recht deed aan alle betrokke-
nen.34 Ook Crouwel kon volgens Van Toorn niet 
ontkennen dat hij als ontwerper een rol speelde 
waarbij zijn ontwerpen de interactie tussen op-
drachtgever en burger kleurden. 

De discussie tussen Crouwel en Van Toorn 
kende geen duidelijke ‘winnaar’. Wat ze echter wel 
duidelijk maakte, was dat de ontwerpers zich steeds 
meer begonnen af te vragen of modernistisch ontwer-
pen daadwerkelijk een verbetering van de commu-
nicatie in de maatschappij tot gevolg had. Crouwel 
meende echter dat het modernisme genoeg moge-
lijkheden bood om tegemoet te komen aan zijn door 
sommigen als statisch en autoritair geziene karakter. 
Zo sprak hij zich tijdens de discussie uit voor een 
zogenoemde ‘cellulaire’ vormgeving: ‘ik geloof dat 
[…] vormgeving in het algemeen – architectuur, 
industriële vormgeving, tweedimensionale vorm-
geving – dat die gebaat is bij een cellulaire aanpak, 
een heel sterk structurele aanpak’.35 Dit punt is van 
wezenlijk belang voor zijn opvattingen over vorm-
geving – en dus ook huisstijlen – in die tijd. 

Cellulaire structuren 
Met cellulaire vormgeving bedoelde Crouwel een 
modulaire vormgeving. Modulaire eenheden, of het 
nu grafische of driedimensionale objecten betrof, 
waren immers efficiënt te ordenen in de eveneens 
modulair opgebouwde stramienen of tentoonstel-
lingsconstructies die hij ontwierp [ill. 8a-b]. Ook de 
ontwikkeling van computergezet drukwerk vroeg 
volgens hem om dergelijke modulaire eenheden.  
Zo deed hij in 1967 een voorstel voor een ‘New 
Alphabet’ dat werd gepubliceerd in een kwadraat-
blad van Steendrukkerij De Jong [ill. 9]. De modu-
laire opbouw van dit computeralfabet hield rekening 
met de toen nog beperkte geheugenruimte van de 
computer en weergavemogelijkheden van monito-
ren.36 Modules waren volgens Crouwel ook een 
basisbestanddeel van natuur en samenleving. 

In een artikel dat hij in 1970 schreef over 
computerletters, stelde hij dat deze – net als compu-
tergeheugen – opgebouwd waren uit ‘cells’ en een 
‘grid’. Die ‘cells’ waren volgens hem ‘similar to the 

                                                
34 Idem. pp. 34-35. 
35 Ibdem, p. 31; Typerend voor Crouwel is overigens dat 
hij zijn opstelling altijd relativeert. Duidelijke uitspraken 
over wat vormgeving in het algemeen zou moeten zijn, 
koppelt hij meestal terug naar zichzelf waarbij de zinsnede 
‘ik geloof’ valt. Ook verplaatst hij zichzelf regelmatig in 
de ander. Hierdoor voorkomt hij een lastig hard te maken 
bewijsvoering ten aanzien van de functionaliteit van zijn 
modernistische benadering, en laat hij ruimte open voor 
discussie. 
36 Kees Broos, Wim Crouwel alphabets, Amsterdam 2003, 
pp. 15-19. 

composition of organisms and to the structure of our 
entire society’.37 Het ‘grid’, oftewel het stramien, 
vergeleek hij met ‘the structure in architecture in 
which housing units can be placed as required’ 
[ill. 10].38 Onduidelijk hierbij is of ook Crouwel –
 net zoals Van Toorn – geloofde, dat modernistische 
vormgeving ‘menselijk gedrag’ vastlegde en ‘patro-
nen’ bevestigde. Crouwel ging er in ieder geval van 
uit dat cellulaire constructies – binnen de beperkin-
gen van een industriële samenleving – de beste mo-
gelijkheden boden voor mensen om zelf invulling  
te geven aan hun leefomgeving. 

Zijn denktrant sloot nauw aan bij het ‘structu-
ralisme’ in Nederlandse architectuur. Architecten 
behorende tot deze stroming probeerden in de ont-
werpen van hun gebouwen rekening te houden met 
een flexibel ruimtegebruik door burgers. Potentiële 
gebruiksmogelijkheden werden in gebouwen tot 
uiting gebracht door de onderliggende modulaire 
constructie zichtbaar te maken.39 Zo haalde Crouwel 
in de discussie met Van Toorn instemmend Kho 
Liang Ie aan. Deze zei over het structuralistische 
gebouw van verzekeringsmaatschappij Centraal 
Beheer [ill. 11a]: ‘Binnen die strenge heel cellulaire 
ordening die hij [architect Herman Hertzberger] 
daar heeft neergezet, kan die mens optimaal func-
tioneren. Niets wordt hem opgelegd. In die heldere 
heel neutrale omgeving kan hij zich het best ont-
plooien [ill. 11b].’40 

Ook kleinere vormgevingsobjecten konden 
volgens Crouwel profiteren van een cellulaire struc-
tuur. Burgers zouden dan zelf vormgevingsobjecten 
kunnen samenstellen. Dit blijkt uit de inauguratiere-
de die hij hield toen hij in 1973 werd aangesteld als 
buitengewoon hoogleraar industriële vormgeving 
aan de TH Delft. De tijd van ‘onveranderbaarheid’ 
was voorbij, zo stelde hij. Ontwerpers zouden 
‘vormvoorbereiders’ moeten worden die een  
‘vormgrammatika’ ontsloten waarmee gebruikers 
zelf aan de slag konden. Deze grammatica bestond 
uit mathematische vormen. Deze gaven immers  
de duidelijkste mogelijkheden voor ‘flexibiliteit, 
variabiliteit, schakelbaarheid, aanvulbaarheid en 
afbreekbaarheid’. Hij presenteerde zijn toehoorders 
het utopische vooruitzicht dat dan ‘de uiteindelijke 
vorm door iedereen zelf zal worden aangegeven’.41 
Zinvol vooronderzoek naar deze democratische 
vormgeving werd volgens hem verricht door de 
architect-kunstenaars Slothouber en Graatsma 
(CCC) [ill. 12].42 
                                                
37 Wim Crouwel, ‘Type Design for the Computer Age’, 
The Journal of Typographic Research (1), Winter 1970, 
pp. 51-59 (54); Het artikel was gebaseerd op een lezing die 
hij in 1969 gaf op het ATypI (Association Typographique 
Internationele) congres in Praag. 
38 Idem, p. 58. 
39 W.J. van Heuvel, Structuralisme in de Nederlandse 
architectuur, Rotterdam 1992. 
40 Onbewerkte transcript discussie Crouwel en Van Toorn; 
pa. Huygen. 
41 Wim Crouwel, Vormgeving – door wie?, Delft 1973,  
p. 13. 
42 Crouwel was goed bekend met hun werk. Zo was hij een 
van de drie leden – naast Hein van Haaren en Paul Brand – 
van de Stichting Octopus die in 1970 ter gelegenheid van 
de Biënnale van Venetië een grote publicatie uitbracht 
over het duo: Jan Slothouber, William Graatsma, Cubics : 
A Cubics Constructions Compendium, Deventer 1970. 

203



[ill. x]  Bladen uit de huisstijlmanual van de Gemeente Rotterdam, ca. 1972
uit; Afdeling Voorlichting Rotterdam, Kenmerk | Symbol Rotterdam, ca. 1972, pp. A12, A2, A19; Archief Total Identity

[ill. 14b] ‘Showcard’ voor postzegels 
van Slothouber en Graatsma, 1970 
Het kleurmodel dat Crouwel gebruikte voor 
de huisstijl van de Gemeente Rotterdam 
was gebaseerd op het werk van Slothouber 
en Graatsma
Pa. Bakker

[ill. 14a] Bladen uit het huisstijlhandboek van de Gemeente Rotterdam, ca. 1971
Afdeling Voorlichting Rotterdam, Kenmerk | Symbol Rotterdam, ca. 1971; Ba. TI
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Cellulaire huisstijlen van Crouwel 
De cellulaire opvattingen van Crouwel zijn terug  
te zien in enkele huisstijlen die hij ontwierp. De 
opdrachtgevers hiervan hadden allen een band met 
ruimtelijke ordening. Zo ontwierp Crouwel in 1969 
een huisstijl voor de Gemeente Groningen. Op de 
voorkant van het introductieaffiche figureerde, naast 
het nieuwe cellulaire embleem van Groningen, een 
foto van de ‘skyline’ van de stad [ill. 13a]. Op de 
achterkant stonden, keurig in een stramien, tien por-
tretten van medewerkers van het gemeentebestuur. 
Stad – architectonische constructie – en gemeente-
bestuur – sociale constructie – werden hier met  
elkaar in verband gebracht en leken een symboli-
sche expressie te vinden in het cellulaire embleem 
[ill 13b]. 

Een vrijere toepassing van cellulaire elemen-
ten is te zien in de huisstijl die Crouwel in 1972 
ontwierp voor de Gemeente Rotterdam [ill. 14a].  
De inleiding van het huisstijlhandboek vermeldde 
dat de huisstijl niet de ‘identificatie van het gemeente-
bestuur’ betrof – waarmee Crouwel tegemoet leek te 
komen aan de kritiek op het autoritaire karakter van 
huisstijlen – maar de ‘herkenbaarheid van de Rot-
terdamse gemeenschap’.43 Het embleem was ook 
geen in zichzelf besloten vorm meer – zoals bij het 
embleem van Groningen – maar een rasterstructuur 
die de plattegrond van Rotterdam weergaf. De ‘zes-
hoekige componenten’ waaruit het raster was opge-
bouwd, gaven – zo stond in het handboek – ‘in hun 
streng geometrische vorm grote flexibiliteit en 
speelsheid in toepassingsmogelijkheden’. Interes-
sant is dat hierin de mogelijkheid besloten lijkt te 
liggen om bijvoorbeeld het embleem met de groei 
van de stad uit te breiden. De gesuggereerde vrij-
heid blijkt ook uit het feit dat het handboek moest 
worden gezien als een ‘werkboek […] een stimulans 
om creatief bezig te zijn in een Rotterdams kader’.44 

Al snel ontwikkelde Crouwel echter een prag-
matischere houding. Zo ontwierp hij in 1974 een 
huisstijl voor het Bouwfonds Nederlandse Gemeen-
ten waarin hij een ‘lijnfiguratie’ introduceerde die 
de gebruiker kon toepassen ‘zoals ie zelf wilde’ 
[ill. 15a-c].45 Het betrof een naar believen uitbreid-
baar streepmotief dat naast het logo kon worden 
gebruikt. Volgens het huisstijlhandboek was de 
‘vrije toepassing van de lijnfiguratie’ bedoeld om 
‘de levendigheid [te] verhogen en daarmee ook 
appreciatie en de herkenbaarheid.’ Er zat echter  
een addertje onder het gras, de toepassing was 
‘principieel vrij’. Maar in de praktijk was ze nog 
steeds ondergeschikt aan het typografisch stramien.46 

                                                              
Hein van Haaren – esthetisch adviseur van de PTT en 
medeverantwoordelijk voor de selectie van het CCC voor 
de Biënnale – presenteerde hen daar als ‘de anonieme 
ontdekkers van de creatieve en economische mogelijkhe-
den van de kubus’. In de praktijk bleef het praktische werk 
van het duo echter beperkt tot een mislukte poging om 
kubistisch meubilair op de markt te brengen; aan- en  
afritsbare kubusvormen waarmee zitelementen konden 
worden geconstrueerd [ill. 12]. 
43 Afdeling Voorlichting Rotterdam, Kenmerk | Symbol 
Rotterdam, ca. 1972, p. A1; Ba. TI. 
44 Ibidem. 
45 Interview Wim Crouwel, 13 mei 2005. 
46 Bouwfonds, Handboek identiteitsprogramma, ca. 1975, 
p. 2.b.1; Ba. TI. 

De omgang met wat volgens Crouwel ook wel 
‘open-eind’ huisstijlen werden genoemd veronder-
stelde een zekere interesse en kennis om cellulaire 
systemen op een creatieve wijze toe te passen. In de 
praktijk bleken opdrachtgevers dit niet te bezitten; 
de huisstijlen van de Gemeentes Groningen en Rot-
terdam werden nauwelijks toegepast en het Bouw-
fonds gebruikte steeds dezelfde lijnfiguratie. Crou-
wel trok hieruit de conclusie dat de opdrachtgevers 
van Total Design geen behoefte hadden aan derge-
lijke huisstijlen en zou dan ook nauwelijks andere 
voorbeelden hiervan ontwerpen. 

Uiteindelijk deden deze door Crouwel ontwor-
pen huisstijlen niets anders dan het visualiseren van 
een gelóóf in een cellulaire vormgeving. Daarnaast 
bleef de kritiek dat ze overkwamen als een ‘gelijk-
heidsbrei’, bestaan. Dit betrof met name het meest 
opvallende onderdeel van de huisstijl; het embleem. 

Herkenbaarheid emblemen in gevaar 
Het gebeurde regelmatig dat er emblemen werden 
ontdekt die op elkaar leken. Aangezien emblemen 
gebruikt werden om organisaties herkenbaar te ma-
ken was dit een belangrijk probleem. Dit begon al 
met de wedstrijd die het Instituut voor Industriële 
Vormgeving (IIV) in 1962 uitschreef voor het ont-
werp van een embleem voor de Raad voor Industriële 
Vormgeving. Kort nadat de prijswinnaar bekend 
was gemaakt, meldde zich het Amsterdamse be- 
drijf Indoor Verlichting dat over een vergelijkbaar 
embleem beschikte [ill. 18a].47 

Een ander voorbeeld betrof een embleem dat 
Jac. Gorter in 1968 ontwierp voor papierfabrikant 
Schut [ill. 18b]. Een redacteur van Ariadne schreef 
dat dit ontwerp een grote gelijkenis vertoonde met 
het embleem van het Engelse bedrijf Fleetway: 
‘Zo’n coïncidentie illustreert weer duidelijk dat 
ontwerpers het steeds moeilijker zullen krijgen bij 
het creëren van een symbool – want er zijn er al 
zoveel.’48 Ook Crouwel merkte begin jaren zeventig 
enige malen op dat er sprake was van een probleem: 
‘In vakbladen en tentoonstellingen constateren wij 
met ontsteltenis dat zoveel merken op elkaar lijken, 
of wanneer we zelf een ontwerp onder handen heb-
ben, dat ons merk dreigt uit te komen op iets dat al 
bestaat. Hoe meer merken er komen – ze rijzen als 
paddestoelen uit de grond – hoe sterker dat probleem 
zich zal gaan voordoen.’49 

Dit probleem werd in de hand gewerkt door 
de modernistische vormentaal waarvan veel ontwer-
pers gebruikmaakten. Er was immers maar een be-
perkt aantal variaties mogelijk op vierkanten, cirkels 
en wat dies al niet meer zij [ill. 17]. Tegelijkertijd 
kwam men erachter dat alhoewel modernistische 
emblemen visueel gezien makkelijk waarneembaar 
waren, ze zich slecht in het geheugen van mensen 

                                                
47 ‘Prijsvraag jury koos embleem voor de Raad voor  
Industriële Vormgeving’, Maandbericht (109/110),  
augustus/september 1961 p. 7; W. van Osselen, ‘Twee 
emblemen’, Maandbericht (112), november 1961, p. 9. 
48 Jan Stark, ‘Beeldmerk Schut lijkt erg veel op symbool 
Fleetway’, Ariadne (26), juni 1968, p. 699. 
49 Rolf Mager, ‘Expositie het beeldmerk in de huisstijl’, 
Ariadne (18), 6 mei 1971, pp. 638-639. Zie verder:  
‘Wim Crouwel over de zin en onzin van beeldmerken’, 
Ariadne (18), 4 mei 1972, p. 625. 
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[ill. 16b] Logo museum Fodor, 1971
ontwerp: Wim Crouwel
Frederike Huygen, Hugues Boekraad, Wim Crouwel : Mode en Module, Rotterdam 
1997, p. 142

[ill. 16a] Embleem uitgeverij Het Spectrum, 1971
ontwerp: Wim Crouwel
Frederike Huygen, Hugues Boekraad, Wim Crouwel : Mode en Module, Rotterdam 
1997, p. 142

[ill. 17] Cartoon uit het satirische blad Mad die de draak steekt met de ontwikkeling van emblemen door de ontwerpwereld, 1970
‘Tootal Sign’ staat uiteraard voor Total Design
Revue der Reclame (3), 1970; Pa. Frank

[ill. 15a-c] Huisstijl Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, 1974
[ill 15a] Frederike Huygen, Hugues Boekraad, Wim Crouwel : Mode en Module, Rotterdam 1997, p. 152 [ill. 15b] 
K. Broos, ontwerp : Total Design, Utrecht 1985, p. 63 [ill. 15c]Bouwfonds Handboek Identiteitsprogramma’, p. 2b1; Ba. TI

[ill. 15b]

[ill. 15a]

[ill. 15c]
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nestelden. Zo voerde het NIPO in 1970 een onder-
zoek uit naar de herkenning van emblemen. Hieruit 
bleek dat abstracte en modernistische beeldmerken 
gemiddeld genomen door slechts 28 procent van 
ondervraagden werden herkend. Bij logo’s en figu-
ratieve beeldmerken daarentegen was dit gemid-
deld 55 procent.50 Modernistische ontwerpers con-
cludeerden daar niet uit dat zij figuratieve emble-
men moesten ontwerpen maar kozen voor logo’s. 
Zoals Crouwel in 1971 op een lezing zei; Gebruik  
je naam, maak een logotype. Je eigen naam is altijd 
anders dan de andere – al zet je ze allemaal in  
Helvetica.’51 

Stop moord op merken! 
Een van de redenen waarom ontwerpers niet voor 
figuratieve emblemen kozen, was waarschijnlijk  
dat ze als ouderwets werden gezien. Maar wat was 
er nu mis met ouderwets? Het nieuwe was, zoals 
ontwerper Paul Mijksenaar in 1973 in drukkersblad 
Graficus constateerde, niet per se beter dan het oude. 

In het artikel ‘Stop moord op merken!’  
beklaagde hij zich over de barbaarse modernisering 
waaraan oude en vertrouwde merken ten prooi vie-
len. Bij een bezoek aan de dierenwinkel was hij  
de vernieuwde verpakkingen van Sluis (hamster-, 
marmotten- en siervogelvoer) tegengekomen.52  
Het door hem geliefde oude Sluis-logo – waarvan  
de ‘S’ uitliep in een trotse hanenkop [ill. 19a] –  
was volgens Mijksenaar vervangen door ‘een ka-
rakterloos, ontkracht en smakeloos getekende letter-
oefening-voor-beginners waarop een uitgekauwd 
mariakaakje en een oude knoop tezamen de kop  
van een Sluis haan pogen te suggereren’ [ill. 19b].53 

                                                
50 Th.A. Hess, ‘NIPO onderzocht vignet-kennis : Publiek 
heeft meeste moeite met abstracties : Letter-vignetten 
worden veelal goed herkend’, Ariadne (50), 16 december 
1970, p. 1807. 
51 ‘Wim Crouwel : Lijken beeldmerken op elkaar? Laat 
maar zitten!’, Ariadne (17), 29 april 1971, p. 586. Zie 
verder: Rolf Mager, ‘Expositie het beeldmerk in de huis-
stijl’, Ariadne (18), 6 mei 1971, pp. 638-639; ‘Wim Crou-
wel over de zin en onzin van beeldmerken’, Ariadne (18), 
4 mei 1972, p. 625; Rolf Mager, ‘Vignetten zijn op. Er is 
nu behoefte aan signaturen zegt ontwerper-architect Ad 
Werner’, Ariadne (23), 8 juni 1972, p. 768-769; Crouwel’s 
mening in was overigens eerder verwoord door andere 
ontwerpers; In 1968 schreef ene Gerrits n.a.v. het Schut-
embleem in Ariadne: ‘Duidelijk blijkt dan dat de meest 
creatieve, spitsvondigste beeldmerken, vignetten, met 
simpele symbolen als cirkels, lijnen, punten e.d. in de 
meeste gevallen ook de minst onderscheidende beeldmer-
ken zullen zijn. Of is het puur toeval dat de rechttoe-
rechtaan naammerken van Philips, IBM, Esso en soortge-
lijke zo bekend zijn?’ Uit: ‘Om de verwarring wat te ver-
groten’ [Ingezonden brief J.V. Gerrits], Ariadne (28), juli 
1968, p. 753; De heer Knecht schreef in een reactie op 
Gerrits: ‘Overigens ben ik het roerend met de heer Gerrits 
eens, wat zijn visie op spitsvondige etiketten betreft. Die 
symboolrage is vaak een onnodige omweg en uit oogpunt 
van doelmatige communicatie een schadelijke omweg. Als 
de naam van een bedrijf of merk kort genoeg is, verdient 
een karakteristiek en toch gemakkelijk leesbaar logotype 
van de naam zelf, verre de voorkeur boven een – zo nog 
“apart” – vignet, dat namelijk weer apart door het publiek 
moet worden geleerd.’ Uit: John Knecht, ‘Om de verwar-
ring wat te verminderen’, Ariadne (30), juli 1968, p. 798. 
52 Mijksenaar kocht hier voer voor zijn twee Turkse tortel-
duiven; Paul Mijksenaar, e-mail 18 december 2008. 

De ontwerper van het logo en de nieuwe  
verpakkingen – Peter Boezewinkel – schreef in een 
reactie op Mijksenaar dat de restyling het gevolg 
was van de strategie van de nieuwe eigenaar, dier-
voederfabrikant Felix Bonzo. Deze had de Sluis 
kippenvoeders de deur uit gedaan waardoor de  
hanenkop niet meer toepasselijk was [ill. 20a].  
Ook was uit een ‘imago-profiel’ onderzoek geble-
ken dat het merk minder succesvol werd en kwam 
het honderd jaar oude merk wat ‘suffig en doezelig’ 
over. Hij had dit communicatieprobleem verholpen 
door met zijn nieuwe verpakkingen in te spelen op 
de ‘gevoelsrelatie mens-klein-huisdier met een puur 
(gezond) natuureffekt te midden van een x-aantal 
agressieve en brutale verpakkingsekspressies’.  
Uit ‘konsumentenonderzoek’ bleek, zo schreef  
hij, dat een en ander erg gewaardeerd werd.54 

Boezewinkel had beter moeten weten. Al in 
‘Stop de moord op merken!’ schreef Mijksenaar 
over de ‘misplaatste marketing-aanbevelingen’ van 
een ‘door de flinke eetlust van onze gevederde huis-
vriendjes overmoedig geworden direktie (…onze 
onderneming is immers modern! dynamisch! Euro-
pees!)’.55 In zijn reactie op Boezewinkel’s artikel 
stelde hij vast dat deze zich bediende van ‘kwasi-
psychologische reklame-leuzen’: ‘Als men […] 
probeert de esthetische functie van de dingen om 
ons heen te ontkennen en meent dat vormgeving 
alleen ten doel heeft het “image” van een partikulier 
belang te verbeteren, dan schiet mijns inziens de 
ontwerper tekort in de verantwoordelijkheden van 
zijn maatschappelijke orde.’56 

Daarnaast had Mijksenaar praktische bezwa-
ren. Waar het oude merk bekend was, associaties 
opriep met huisdieren en goed reproduceerbaar was, 
was het nieuwe merk onbekend, abstract en moeilij-
ker reproduceerbaar. De modernistische ‘trend’ van 
abstrahering en stilering was volgens hem ook over 
zijn hoogtepunt heen. ‘De kriteria van deze tijd zijn 
[…] huiselijkheid, gezellig en hang naar vooroor-
logse romantiek waarin het oude Sluis-merk zo 
uitstekend past [ill. 20b].’ Zo nam hij in Engeland 
en Amerika een hernieuwde belangstelling waar 
voor oude verpakkingen, illustraties, advertenties, 
enzovoorts die ‘kompleet heruitgegeven worden’. 
Ook Nederland bleef niet achter zoals bleek uit het 
‘opnieuw uitbrengen van het “Javaanse Jongens” 
shagdoosje door Niemeyer’ en de ‘herdrukte 
schoolplaten van Jetses’.57 

De nostalgie die hij waarnam, was typerend 
voor een samenleving die genoeg begon te krijgen 
van de snelle modernisering die Nederland na de 
Tweede Wereldoorlog onderging. Oude binnenste-
den werden in hoog tempo gesaneerd en ruilverka-
velingen vernietigden het kleinschalige Nederlandse 
landschap. Mijksenaar was zich hier goed bewust 
van. ‘Kent u ook die momenten waarop er een brok 
in uw keel schiet, de tranen in uw ogen opwellen en 
uw handen zich tot vuisten ballen van machteloos-
                                                              
53 Paul Mijksenaar, ‘Stop moord op merken!’, Graficus 
(14), 19 september 1973, pp. 16-19 (16). 
54 Peter Boezewinkel, ‘’t Abuis over Sluis’, Graficus (17), 
10 oktober 1973, pp. 13-14. 
55 Mijksenaar, op. cit. (n. 52), p. 16. 
56 Paul Mijksenaar, ‘Sluis tot slot’, Graficus (19),  
24 oktober, 1973, pp. 14-15 (15). 
57 Mijksenaar, op. cit. (n. 52), p. 18. 
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[ill. 21] Expositie van het Nederlands Zuivelbureau in de Flevohof, 1971
HGA 1413; Pa. Dumbar

[ill. 22] Affiche’s van  Anthon Beeke 
(1968) en Swip Stolk (1969)
Anthon Beeke, Dutch Posters : 1960-1996 : A selection by 
Anthon Beeke [tweede herziene druk], Amsterdam 1998, 
pp. 38-39

[ill. 18b] Embleem Schut en 
enkele gelijkende symbolen
‘Om de verwarring wat te vergroten’, Ariadne (28), juli 1968, 
p. 753

[ill. 18a] Embleem Raad voor Indus-
triële Vormgeving en Indoorverlichting
W. van Osselen, ‘Twee emblemen’, Maandbericht (112), 
november 1961, p. 9

[ill. 19a-b] Oude logo Sluis (1926) en nieuwe logo Sluis (1973)
Paul Mijksenaar, ‘Stop moord op merken!’, Graficus (14), 19 september 1973, p. 16-19 (18)

[ill. 20a-b] Oude verpakking Sluis 
en een illustratie van Mijksenaar bij 
‘Stop de moord op merken!’
[20a] Jac. Gorter, ‘Heeft grafische vormgeving nut? Nogmaals het Sluis-
merk’, MMD/Ariadne, 31 oktober 1974, p. 25 [20b] Paul Mijksenaar, ‘Stop 
moord op merken!’, Graficus (14), 19 september 1973, p. 16-19 (19)

[ill. 19a]

[ill. 19b]

[ill. 20a]

[ill. 20b]
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heid?’, zo opende Mijksenaar zijn eerste artikel over 
Sluis, ‘Bijvoorbeeld wanneer u weer eens ontdekt 
dat […] over een landelijke rivier een immens be-
tonnen viaduct gespannen is, of dat enkele histori-
sche mooie panden aan de gracht zijn ingeruild  
voor een stijve-nek-hoog kantoorpand […]?’58 

Het waren echter niet alleen ontwerpers die 
zich druk maakten over de teloorgang van het natio-
nale merkenerfgoed. Enkele jaren eerder al schreef 
modetijdschrift Elegance over de beeldmerkenrage: 
‘Geef ons maar een gek kokje of keukenmeidje of 
dat aloude tweetal van RVS onder die parapluie met 
dat kleine zwarte hondje. Of die schele zeeman van 
de Stoomvaartmaatschappij Nederland met zijn 
gespreide armen.’59 Konden er geen nieuwe huis-
stijlen en beeldmerken worden ontworpen die  
eenzelfde vertrouwdheid, eenzelfde warm gevoel 
opwekten? Tel Design meende van wel, hoewel  
het bureau hier een andere invulling aangaf dan  
men zou vermoeden. 

                                                
58 Idem, p. 16; De artikelen over Sluis uit Graficus werden 
integraal opgenomen in het GVN-Bulletin en werden op-
gemerkt door de Volkskrant en Adformatie. In 1974 werd 
de discussie vervolgd naar aanleiding van Mijksenaar’s 
publicatie Heeft grafisch ontwerpen nut? Hierin stelde hij 
dat de nieuwe Sluis haan een ‘schadelijk bij-effekt’ had, 
door toe te geven aan een neiging tot ‘afstompende uni-
formiteit’. Verpakkingsontwerper Jac. Gorter zag zich 
hierop genoodzaakt het voor zijn vakgenoot Boezewinkel 
op te nemen en betoogde in MMD/Ariadne dat deze de 
communicatie met de consument weer herstelde en ver-
breedde. Daarnaast vond hij dat Mijksenaar de code van de 
GVN (Grafische Vormgevers Nederland, het in 1969 ont-
stane fusieresultaat van de VRI en de vakgroep grafici van 
de GKf) schond. Deze verbood het haar leden zich al te 
kritisch over elkaar te uiten. Mijksenaar verweet Gorter 
hierop dat deze zich eveneens van te veel marketingtaal 
bediende. Hij zag de burger alleen als consument en moest 
zich nog maar eens goed achter het oor krabben. Zie: Paul 
Mijksenaar, Wim Crouwel (red.), Heeft grafische vormge-
ving nut?, Eindhoven 1974, p. 21; Jac. Gorter, ‘Heeft 
grafische vormgeving nut? : Nogmaals het Sluis-merk’, 
MMD/Ariadne, 31 oktober 1974, p. 25; Paul Mijksenaar, 
‘Mijksenaar contra Gorter : Code GVN bruut geschonden’, 
MMD/Ariadne, 21 november 1974, p. 27; Jac. Gorter, 
‘Mijksenaar kan beter weten’, MMD/Ariadne, 5 december 
1974, p. 6; Uit een in 1975 door MMD/Ariadne ingesteld 
onderzoek bleek overigens dat het met de leeftijd van de 
oude Sluis-haan – waarvan gesteld werd dat ze meer dan 
100 jaar oud was – wel meeviel; hij stamde uit 1926 en tot 
ieders verbazing leefde de ontwerper ervan nog. Het was 
de 75-jarige Ph.T. Schreurs, ‘gepensioneerd bureelchef van 
de Griffie van het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch, die 
bekend stond om zijn kalligrafische kwaliteiten’. Hij had 
zijn ontwerp gemaakt voor een zaadhandel uit St. Mi-
chielsgestel. De eigenaar hiervan was medeoprichter van 
de lokale toneelclub. Deze vond het een leuk idee om bij 
een opvoering sluikreclame te maken voor zijn kippen-
voer. Schreurs schilderde hierop een reclamebord dat na  
de voorstelling werd opgehangen in de zaadhandel. Kort 
hierop werd het ontdekt door een vertegenwoordiger van 
Sluis. Een jaar later zag de heer Schreurs zijn logo terug 
toen hij tijdens zijn lunchpauze op de markt liep van  
’s-Hertogenbosch. Het stond op een bord van 7 bij 3  
meter dat was aangebracht op het dak van een winkel.  
Uit: Eduard R.R. de Vries, ‘Sluis-haan is halve eeuw oud’, 
MMD/Ariadne, 3 april 1975, p. 10. 
59 Elegance geciteerd in ‘De krullentrekkers’, Ariadne,  
9 december 1970, p. 1754. 

Vormen voor de consument 

De rondingen van Dumbar 
Het werk van Tel Design vertoonde aanvanke- 
lijk een modernistisch karakter. Rond 1970 begon 
het bureau echter meer illustratief en expressief te 
werken. Dit is goed te zien in het ontwerp dat Tel 
Design in 1971 afleverde voor het zuivelpaviljoen – 
een opdracht van het Nederlandse Zuivelbureau – 
op de permanente landbouwexpositie de Flevohof.60 
Tel Design maakte hiervoor een uitbundig ontwerp 
waarin felle kleuren en weelderige vormen over-
heersten [ill. 21]. Er waren zelfs twee kunstenaars 
ingehuurd om deze permanente expositie aan te 
kleden met wandschilderingen. Reusachtige illustra-
ties die van de muren af leken te komen, confron-
teerden de bezoekers met de eindproducten van de 
Nederlandse zuivelindustrie, zoals kaas of boter. 
Daarnaast was het ook een multimedia expositie; 
tientallen diapresentaties – het werk van ontwerper 
Jaap Drupsteen – voorzagen de bezoeker van infor-
matie over de vervaardiging van zuivelproducten. 

De verschuiving bij Tel Design naar een meer 
expressieve vormgeving vond plaats onder invloed 
van Gert Dumbar. Deze oriënteerde zich sterk op 
ontwikkelingen in Engeland. Toen hij studeerde  
aan het RCA stond de Engelse hoofdstad bekend  
als ‘swinging’ London. Pop art begon zich te mani-
festeren in een hippe jeugdcultuur. Er ontstonden 
restaurants en boetieks die op kleurrijke en fantasie-
volle wijze waren vormgegeven. Nergens was de 
link tussen design en kunst zo zichtbaar als hier.61 
Dumbar genoot met volle teugen van de heersende 
vitaliteit. In interviews noemde hij namen van men-
sen die hij bewonderde of ontmoette, onder andere 
de popkunstenaars Peter Blake (hoes van de Beat-
les-plaat ‘Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band’) – 
docent op het RCA – en David Hockney, die  
gebruikmaakte van de werkplaats aldaar.62 

Ook in Nederland waren er vanaf het mid- 
den van de jaren zestig ontwerpers actief die zich 
bedienden van een meer avontuurlijke vormgeving. 
Popblad Hitweek wist bijvoorbeeld met haar eclec-
tische vormgeving een jeugdig publiek te bereiken. 
Daarnaast werd al eerder het voorbeeld genoemd 
van de meer politiek geëngageerde Van Toorn.  
Ook waren er ontwerpers zoals Swip Stolk (1944-) 
en Anthon Beeke (1940-), een voormalig assistent 
van Van Toorn. Zij maakten vanaf het midden van 
de jaren zestig furore met hun ironische en licht 
anarchistische benadering van het ontwerpen. Zo 
gaven ze bijvoorbeeld eerder dan aan ‘objectieve’ 
fotografie de voorkeur aan vervreemdende illustra-
ties [ill. 22]. Culturele opdrachtgevers voelden zich 

                                                
60 Deze opdracht is Tel’s equivalent van het paviljoen dat 
TD in 1969 ontwierp voor de wereldtentoonstelling in 
Osaka. De kosten voor het ontwerp en de inrichting van 
het zuivelpaviljoen waren ca. ƒ 1 miljoen. Uit: interview 
Jan Lucassen, 2 maart 2006. 
61 Corin Hughes-Stanton, ‘What comes after Carnaby 
Street?’, Design (230), February 1968, pp. 42-43; Ann 
Ferebee, Mann Genchell, ‘Revivalism revisited’, Design 
(242), February 1969, pp. 32-37. 
62 Interview Gert Dumbar, 2 mei 2003; interview Dumbar 
12 januari 2006. 
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[ill. 23a] Dumbar maakt een papiermachéobject, ca. 1973
Pa. Dumbar

[ill. 25a] Meubelschetsen van Dumbar, 1969
Pa. Dumbar

[ill. 25c] ‘Vormformule’ voor Simon de Wit, 1971
Telwerk (1), september 1973, p. 2

[ill. 24] Affiche Mondriaan tentoonstelling Haags Gemeentemuseum, 1971
Anthon Beeke, Dutch Posters : 1960-1996 : A selection by Anthon Beeke [tweede herziene druk], Amsterdam 1998, p. 50

[ill. 23b] Affiche van Dumbar voor het RCA. ca. 1966, en Quantas, ca. 1970
Telwerk (3), juni 1974, p. 2

[ill. 25b] Fragment meubelschets Dumbar, 1969
Pa. Dumbar
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hierdoor sterk aangesproken.63 Hun werk werd ech-
ter ook wel gebruikt in reclamecampagnes. Het re-
belse karakter dat eruit sprak, was erg aantrekkelijk 
voor bedrijven die zich een hip imago aan wilden 
meten dat in overeenstemming was met de tijdgeest.64 

Dumbar’s veranderde houding ten aanzien 
van het modernisme laat zich het beste typeren aan 
de hand van een affiche dat hij in 1972 ontwierp 
voor een Mondriaan-tentoonstelling in het Haags 
Gemeentemuseum. Hij maakte hierin gebruik van 
papier-maché, een materiaal waarmee hij had ken-
nisgemaakt tijdens zijn studietijd aan het RCA 
[ill. 23a-b].65 Op het affiche stond een bordkarton-
nen Mondriaan achter een tafel waarop een van zijn 
composities lag [ill. 24]. Deze was opgebouwd uit 
losse stukken papier-maché. Niet-gebruikte onder-
delen stonden nonchalant tegen de muur. Dumbar: 
‘Achter de koelheid van Mondriaan schuilt een ro-
manticus. Zijn denken had, zo voel ik het, toch iets 
kinderlijks. Dat was voor mij reden om Mondriaan 
op het affiche niet te presenteren als een koele op 
een hoog voetstuk staande denker, maar om een 
beetje te relativeren.’66 Eenzelfde relativerende  
benadering paste Dumbar ook toe bij de in 1971 
onder zijn begeleiding ontworpen huisstijl voor 
supermarktketen Simon de Wit. 

De modernistische huisstijl, in haar vormen-
taal een Mondriaan in toegepaste vorm, werd hierbij 
ontdaan van haar strengheid door de introductie van 
afgeronde vormen die haar een vriendelijker karak-
ter gaven. Eerder al doken deze rondingen op in de 
afgeronde hoeken van de borden en pictogrammen 
van de NS. Dit overigens tot ergernis van de meer 
modernistisch georiënteerde Leuvelink die de belet-
tering uitwerkte en liever hoeken van 90 graden  
had gezien.67 Daarnaast zijn de rondingen ook te 
zien in een reeks meubelschetsen die Dumbar tus-
sen 1969 en 1971 maakte [ill. 25a-b]. Ze waren in 
feite Dumbar’s equivalent van de hoekige modules 
van Crouwel.68 In de huisstijl van Simon de Wit 
groeiden ze uit tot een opvallende en herkenbare 
vormentaal [ill. 25c].69 

Simon de Wit 
In tegenstelling tot Albert Heijn en De Gruyter 
richtte grootgrutter Simon de Wit zich op een wat 
minder bemiddeld publiek. Haar circa 150 filialen 
hadden meer het karakter van buurtwinkels. Met 

                                                
63 Zie voor Swip Stolk en Anthon Beeke: H. Steenbruggen 
(red.), Swip Stolk : master forever, Groningen/Gent 2000; 
‘Vormgeven voor televisie : Vara omroep 78/79’ in:  
Ton Haak (red.), Ontwerpen voor massamedia, Amster-
dam/Breda 1982; ‘Vormgeving van een tijdschrift : Kunst-
schrift’ in: Ton Haak (red.), Ontwerpen voor massa-media, 
Amsterdam/Breda 1982.  
64 Paul Mertz, ‘Twee werelden’ in: Irene Gerrrits & Ben 
Koevoets (red.), Grafische verleiders : Affiches van de PTT : 
1920 > heden, Zwolle/Den Haag 1998, pp. 34-40 (37). 
65 ‘Met papier-maché: Drie dimensies in een plat vlak’, 
Telwerk (5), juni 1974, p. 2. 
66 Ibidem. 
67 Interview Gertjan Leuvelink, 22 november 2005. 
68 Privé-archief Dumbar. 
69 ‘Gigantische operatie : Gezellige grutter werd moderne 
Simon’ [Illustratiebijschrift ‘Vormformule voor grafische 
en driedimensionale objecten’], Telwerk (1), september 
1973, p. 1-2 (2). 

name in Amsterdam was het familiebedrijf sterk 
aanwezig.70 Net als de Gruyter wist het moeilijk in 
te spelen op de vernieuwingen in de kruideniers-
branche. Schaalvergroting was bijvoorbeeld lastig te 
realiseren aangezien haar buurtwinkels weinig ruim-
te boden tot uitbreiding. Omstreeks 1970 verdween 
de familie De Wit uit het bedrijf en werd er een 
nieuw management aangesteld. Een ingehuurd 
Amerikaans adviesbureau kwam in 1971 tot de  
conclusie dat Simon de Wit voortaan de consu- 
ment centraal zou moeten stellen, ondertussen  
een standaardkreet in die tijd. Dit zou een symbo-
lische expressie moeten vinden in een huisstijl.71 
Hierop toog het naar TD, maar omdat die al voor  
De Gruyter werkte, verwees het Simon de Wit  
door naar Tel Design.72 

Vreemd genoeg was de directie van Simon de 
Wit aanvankelijk nauwelijks geïnteresseerd in Tel. 
Na enkele maanden stuurde Tel een stevige brief 
naar het bedrijf waarin het uitlegde dat voor een 
‘integrale’ ontwerpbenadering regelmatige input en 
overleg vereist was. Bij gebrek hieraan maakte het 
bureau alvast ‘enkele willekeurige opmerkingen’ 
over een in overleg vast te stellen ‘toekomst-
filosofie’: ‘De kreativiteit zal aan belangrijkheid 
winnen: het winkelen zal steeds meer in de recrea-
tieve sfeer plaatsvinden. […] De man zal een steeds 
belangrijkere rol gaan spelen bij de wekelijkse in-
kopen […] De doe-het-zelf sector zal in de toekomst 
steeds groter worden’.73 Volgens Tel kregen burgers 
door de welvaart meer vrije tijd en wilden zij die op 
aangename wijze besteden. Met betrekking tot de 
aard van de communicatie met de klant – waarmee 
het reclame-uitingen en verpakkingen bedoelde – 
stelde Tel dat die een ‘informatief en voorlichtend 
karakter dient te krijgen, waarbij humor een belang-
rijk positief element kan vormen’.74 

Rond dezelfde tijd hield Simon de Wit’s 
nieuwe reclamebureau – Intermarco – een presenta-
tie bij het kruideniersbedrijf. Intermarco vond het 
belangrijkste middel om een nieuwe Simon de Wit-
identiteit te communiceren een plezierig winkel-
klimaat; ‘wellicht zal dat de kant uitgaan van een 
boutique indeling met dramatische kleurstellingen 

                                                
70 De Jager, op. cit. (n. 4), pp. 36, 231-232. 
71 Louis Blanksteijn, ‘Simon de Wit wil de gezellige win-
kel op de hoek zijn’, Ariadne 13 januari 1972, pp. 60-61; 
W. de Valk, ‘Nieuwe instructieboekjes benadrukken : 
Simon de Wit kiest voor de gezellige winkel-toer’,  
de Volkskrant, 7 januari 1972. 
72 E-mail Fallon, 27 november 2005; De opdrachtverstrek-
king aan Tel vond plaats in mei 1971. Het was maar goed 
dat Simon de Wit Tel had ingeschakeld. Lucassen schreef 
aan de directie van het bedrijf: ‘De eerste reactie bij het 
bezoek aan een winkel van Simon de Wit is er een van 
schrik, van “hoe is het mogelijk?”. De ergste gaven een 
indruk van ongeordende chaos, smakeloos, vies, slordig en 
zonder identiteit. Des te groter is de schrik na het zien van 
een aantal winkels van konkurrerende bedrijven.’ Ter 
relativering voegde hij eraan toe: ‘Natuurlijk zijn er ook 
rommelige AH-supermarkten aan te wijzen, maar dat is 
nauwelijks interessant.’ Uit: J.L.Th.A. Lucassen, ‘Verslag 
van onze ervaringen bij introduktie binnen Simon de Wit 
en voorstellen betreffende een vruchtbare samenwerking’, 
27 augustus 1971; Stichting Albert Heijn Erfgoed (SAHE) 
D.551 ‘Huisstijl en relatiegeschenken’. 
73 Lucassen, op. cit. (n. 72). 
74 Ibidem. 
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per afdeling. Zeker zullen produkt- en service-uit-
breidingen dienen plaats te vinden. We gaan hier 
een ontwikkeling zien vergelijkbaar met de service 
van luchtvaartmaatschappijen. Inflight entertainment, 
hippe stewardessen, nadruk op frequent wisselende 
huisstijlen, vrolijk beschilderde vliegtuigen, etc.’ 
Daarnaast hechtte Intermarco belang aan de kriti-
sche consument en wilde het pionieren met ‘unit 
pricing, datumcoderingen en voedingsrichtlijnen  
en dergelijke’.75  

Dit schudde Simon de Wit goed wakker en 
het bedacht in overleg met Tel, Intermarco en haar 
pr-bureau (Den Hartogh) een zogenoemd ‘credo’: 
‘De oprechte, zorgzame gezelligheid van Simon  
de Wit’. ‘De maatschappelijke betrokkenheid hier- 
in is duidelijk herkenbaar’, zo stelde het marketing-
hoofd van Simon de Wit later.76 Meer dan Tel en 
Intermarco hechtte hij belang aan de kritische con-
sument. ‘Het dilemma voor marketing ligt tussen  
de vraag naar diensten en goederen voor de indivi-
duele consument en de groeiende afkeer van de 
consequenties in het nadeel van de samenleving  
[…] Ja, de gehele relatie tussen publiek en samen-
leving schijnt te veranderen.’ 

Simon de Wit’s pr-bureau – Den Hartogh –
 had het marketinghoofd een onheilspellend beeld 
geschetst van de mondige burger. De jaren zestig 
hadden volgens het bureau laten zien dat het ‘maat-
schappelijk bestel’ en het ‘economisch stelsel’ niet 
voor ‘eeuwig’ waren vastgelegd.77 Het bedrijfsle-
ven diende zich hierbij aan te passen. Dit was las- 
tig want volgens het bureau was er sprake van een 
‘emotionele irrationele sfeer’, met name als het  
ging om ‘milieu hygiëne’. Daarnaast was er een 
‘diepe afkeer’ van het ‘establishment’: Simon de 
Wit was net als andere grote particuliere onderne-
mingen ‘één van de symbolen van de tekortkomin-
gen in onze maatschappij’. Het bedrijf moest er 
voortaan van uitgaan dat er zonder maatschappe- 
lijk verantwoordelijkheidsbesef geen winst te  
maken viel. 

Simon de Wit moest een ‘oprechte’ belang-
stelling voor de maatschappij tonen zodat haar 
‘imago’ zou aan sluiten bij haar ‘identiteit’.78 Deze 
‘identiteit’ moest zich gaan uiten in financiële open-
heid, een sociaal beleid, en een zorgzame benade-
ring van consumenten. Hierdoor zou vermeden wor-
den dat ‘extreme’ en ‘luidruchtige’ groeperingen die 
aandrongen op echt objectieve reclame gaten scho-
ten in het imago van het bedrijf; ‘Als deze groepen 
hun zin zouden krijgen dan zou bijv. een advertentie 
                                                
75 Simon de Wit, Tel Design, Intermarco, Hartogh, [Ver-
slag presentatie Simon de Wit], ca. november/december 
1971; HGA 1413. 
76 Ibidem; Een journalist schreef over het ‘credo’: ‘Zoals 
tegenwoordig gebruikelijk wordt dit beleid aangeduid als 
een filosofie. Het wordt door de medewerkers zelfs over-
gebracht als een soort godsdienst. Voor directie en stafle-
den is een speciaal boekje gemaakt dat het midden houdt 
tussen het rode boekje van Mao en de “Twaalf Artikelen 
van het Geloof”.’ Uit: De Valk, op. cit. (n. 71). 
77 Simon de Wit, op. cit. (n. 75). 
78 Ibidem; Het bedrijf zou bijvoorbeeld leidinggevenden 
kunnen stimuleren lid te worden van verenigingen ‘(niet in 
de laatste plaats op sportgebied)’, zodat ze ‘een bijdrage 
van betekenis leveren om Simon de Wit’s bedrijfsfilosofie 
met zijn maatschappelijke aspecten bij het gebeuren tot 
een levend begrip te maken.’ 

voor een huidcrême de consumente erop moeten 
wijzen “dat zij na gebruik ervan, nog even lelijk is 
als daarvoor”. Ridicuul natuurlijk […].’79 

Met deze maatschappelijke dreiging op de 
achtergrond – waar overigens meer bedrijven van 
doordrongen werden door hun adviesbureaus –  
wisten Tel Design en Intermarco hun onzekere  
opdrachtgever goed naar hun hand te zetten.80  
De kritische consument zou behaagd gaan wor- 
den door een huisstijl die ‘gezelligheid uitstraalt, 
speels is en boeiend’.81 

De warme Simon de Wit 
In het ontwerp van de huisstijl hadden de in 1971 
door Dumbar aangenomen ontwerpers Frans van 
Mourik en Theo van Leeuwen een belangrijk aan-
deel. Ze kwamen net van de academie af en het 
modernisme was voor hen passé. Ze vonden net als 
Dumbar hun inspiratie in de Engelse ‘popculture’. 
Aan de basis van deze huisstijl stond het door Van 
Mourik ontworpen logotype ‘Simon de Wit’. Het 
was samengesteld uit afgeronde letters die een drie-
dimensionaal karakter kregen door de ‘high lights’ 
die er op waren aangebracht [ill. 27a-b]. Dit leverde 
letters op die vettig aandeden en door de pers bij de 
introductie van de huisstijl treffend werden betiteld 
als ‘banketletters met poedersuiker’.82 Van Mourik 
maakte er een heel alfabet van dat op verpakkingen 
– ontworpen door Intermarco – publiciteitsuitingen 
en bewegwijzering werd gebruikt [ill. 27c-d].83 
                                                
79 Ibidem. 
80 Onderzoeksbureau IPM constateerde bijvoorbeeld mid-
den jaren zeventig in een rapport voor de SHV; ‘Het waar-
deconcept van werknemers is aan het veranderen. Het 
hoogste goed is niet meer de onderneming, werk, inkomen 
en economische groei, maar veeleer hangt men een waar-
deconcept aan dat voor het individu leidt tot een betere 
“quality of life”.’ Steeds meer mensen stelden zich ook 
kritisch op ‘ten opzichte van de verworvenheden van onze 
industriële samenleving. […] Er zijn aanwijzingen dat men 
niet langer, tegen elke prijs, waarde toekent aan de mate-
riële welvaart die voor het grijpen ligt. […] ‘Vast staat […] 
dat er zich een algemeen gevoel van onbehagen aan het 
ontwikkelen is ten opzichte van de maatschappijstructuur 
in het algemeen en het georganiseerde bedrijfsleven in het 
bijzonder. Het bedrijfsleven is immers het fenomeen dat 
onze samenleving een ander (en in deze tijd ongewenst) 
aanzien heeft gegeven, vooral in negatieve zin: lopende 
band werk, lawaai, stank, verontreiniging van het opper-
vlaktewater, misvormde landschappen enz. Dat de wel-
vaart die wij op dit moment hebben – waardoor omvang-
rijke sociale programma’s kunnen worden gefinancierd –
 daar mede een gevolg van is, wordt dan lichtvoetig terzij-
de geschoven.’ Uit: Instituut voor Psychologisch Markton-
derzoek (IPM), ‘Een visie op het “gedrag” van een onder-
neming : SHV Nederland B.V.’, februari 1976, pp. 15-17; 
Bedrijfsarchief IPM. 
81 Simon de Wit, op. cit. (n. 75). 
82 De Valk, op. cit. (n. 71). 
83 Simon de Wit testte het nieuwe lettertype en vergeleek 
het met het schreefloze lettertype uit het oude logo 
[ill. 26]. 82 procent van de ondervraagde niet-klanten vond 
het nieuwe lettertype vriendelijker dan het oude (16 pro-
cent). Opvallend is dat slechts 24 procent van de onder-
vraagde niet-klanten het nieuwe lettertype eerlijk vond 
overkomen, iets wat bij het oude lettertype bij 65 procent 
het geval was. TD zat met haar gebruik van een schreef-
loos lettertype – in combinatie met eerlijke informatiever-
schaffing – voor de huisstijl van De Gruyter dus op het 
goede spoor. Uit: Simon de Wit, ‘Associatietest Simon de 
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[ill. 27f] [ill. 27g

[ill. 27b]

[ill. 27d]

[ill. 27c]

[ill. 27e]

[ill. 26] Logo Simon de Wit (1971) en winkelinterieur (1968)
SAHE

[ill. 27a-m] Huisstijl Simon de Wit, ca. 1971-1972
[27a-b, 27d-m] HGA 1413 [27c] Pa. Dumbar 

[ill. 27a] Lekkernijenhuisje ‘Simon’, ca. 1971
HGA 1413
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[ill. 27h]

[ill. 27j]

[ill. 27l]

[ill. 27i]

[ill. 27k]

[ill. 28] Huisstijl slagersketen Bowyers; logo,  trucks, ‘glimmers’ op ‘worstjes’-tas, ‘worstjes’-stropdas, ca. 1968
ontwerp: Wolff Ollins
Ken Campbell, ‘Cases of corporate identity’, Design (247), July 1969, pp. 38-43 (38-39)

[ill. 27m
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De afgeronde vormen van de letters en de 
‘high lights’ dienden ook als basis voor een uitge-
breide vormentaal [ill. 27e]. Deze was ontworpen 
door Van Leeuwen en werd op de schappen, kas-
sa’s, koelelementen, wanden en plafond van de 
winkels ‘geplakt’.84 Soms nam ze het karakter aan 
van onder het plafond zwevende wolken, dan weer 
van over het meubilair kruipende vormen [ill. 27f-j]. 
Andere interieurelementen werden toegevoegd door 
Dumbar. Hij voorzag de winkelvloeren van bruine 
plavuizen [ill. 27f] en gaf de plafonds gele lamellen 
[ill. 27g]. Op deze manier moesten de winkels een 
gezellig en warm karakter krijgen. 

Op het laatste moment werd aan de huisstijl 
nog een gestileerde ‘kruidenier’ toegevoegd [ill. 27l]. 
Deze zou de winkels een nóg uitnodigender aanzien 
moeten geven. Aanvankelijk was deze alleen te zien 
op de winkelgevel waar hij naast het logo stond 
[ill. 27b]. Het was echter de bedoeling dat deze in  
de loop van de tijd op meer uitingen toegepast zou 
worden.85 Tot slot ontwierp Tel een bewegwijzering 
voor de winkel. Hierbij maakte het bureau – net als 
bij de NS – gebruik van pictogrammen, grote bor-
den waarop afbeeldingen stonden van producten als 
kaas, ondergoed, of lipstick [ill. 27g]. Overigens is 
het opvallend dat deze een groter drukraster laten 
zien dan nodig was om de gewenste halftoon te 
drukken [ill. 27m]. Dit op decoratieve wijze ge-
bruikte raster doet sterk denken aan het werk van 
Roy Lichtenstein. Hieruit blijkt nog eens hoezeer 
Tel werd beïnvloed door de pop art. 

Het vettige karakter van Tel’s vormentaal en 
haar overvloedige toepassing op het interieur maak-
ten de winkel niet alleen gezelliger. De ronde vor-
men hebben veel weg van een uitvergrote chocola-
desaus en lijken in hun overdrevenheid de spot te 
drijven met de burgerlijke consumptiedrang. Was  
de opdrachtgever blind voor deze ironie, of was er 
ergens in haar onderbewustzijn een drang tot zelf-
kastijding aanwezig? Helaas is onbekend wat Simon 
de Wit ervan vond. Klanten vonden –zo bleek uit 
onderzoek – de vernieuwde winkels in ieder geval 

                                                              
Wit lettertypen’, M.O.-Bericht (31), 26 november 1971; 
HGA 1413. 
84 Interview Dumbar, 12 januari 2006; interview René  
van Raalte, 2 december 2005; interview Frans van Mourik,  
12 december 2005; telefoongesprek Theo van Leeuwen,  
29 november 2005; interview Leuvelink, 22 november 
2005; interview Lucassen, 2 maart 2006. 
85 Simon de Wit, [map met informatiestencils voor het 
personeel over het ‘mannetje’], 18 mei 1972; Het ‘manne-
tje’ vertoont overigens een zekere gelijkenis met lego- of 
playmobilpoppetjes. Deze werden echter in respectievelijk 
1974 en 1978 geïntroduceerd. Uit onderzoek dat Simon de 
Wit voor de invoering van de huisstijl uitvoerde, bleek dat 
het mannetje door een vierde van de ondervraagden werd 
herkend als een winkelbediende, een vijfde twijfelde tus-
sen kunstenaar/reclameman en politieagent/militair. Ge-
vraagd bij welke supermarkt het mannetje het best paste, 
noemde 30 procent van de SdW-klanten Simon de Wit  
en 26 procent Albert Heijn. Bij niet-klanten was dit om-
gekeerd, respectievelijk 21 procent en 31 procent! Uit:  
Simon de Wit, ‘Onderzoek over het nieuwe SdW-vignet 
“Het mannetje”’, M.O.-Bericht (44), 19 mei 1972 beide 
uit: SAHE D.551 ‘Huisstijl en relatiegeschenken’. 

een stuk vriendelijker, gezelliger en ‘menselijker’ 
geworden.86  

De huisstijl vertoonde overigens een verwant-
schap met die van het vleeswarenbedrijf Bowyers, 
ontworpen in 1969 door het Engelse ontwerpbureau 
Wolff Olins [ill. 28]. Klanten van Bowyers wilden 
vleeswaren met een traditioneel, lokaal gevoel die 
tegelijkertijd op een hygiënische wijze bereid wa-
ren. Volgens het Engelse tijdschrift Design kwam 
het bureau aan deze dubbelzinnige vraag tegemoet 
door gebruik te maken van: ‘simple ingredients to 
achieve a fulicitous pastiche of French grocers’ art 
that is artless, homey and as clean as a Swiss rail-
way carriage’.87 Mits opgeblazen tot een formaat 
van anderhalve meter zouden gerasterde showcards 
van verpakkingen voor ‘kidneypies’ door kunnen 
gaan voor ‘Claes Oldenburg inflatables: ‘a tribute  
to the subtle Pop techniques of this campaign’.88 
Evenals bij de huisstijl van Simon de Wit was bruin 
een belangrijke kleur en werd er gebruikgemaakt 
van een speciaal voor dit bedrijf ontworpen alfabet 
van afgeronde letters. 

De kille Simon 
De huisstijl van Simon de Wit werd in 1972 geïntro-
duceerd.89 Al na een paar winkels werd de imple-
mentatie echter stopgezet omdat het bedrijf werd 
overgenomen door Albert Heijn (AH).90 Zij vond 
dat Simon de Wit in haar bestaande vorm te veel de 
concurrentie aanging met AH. Daarom besloot ze 
van het bedrijf een discounter te maken. Hiermee 
wilde ze een nieuw en minder koopkrachtig publiek 
bereiken. Het winkelassortiment werd beperkter en 
goedkoper: ‘Duidelijk, Zakelijk en Agressief’.91  
Er moest een nieuwe huisstijl worden ontworpen  
en AH wist wél wat het wilde: ‘Een eenvoudige 
inrichting waarin de zakelijke presentatie van goe-
deren gekombineerd zal worden met een eigen  
decoratie en sfeer die een zekere gezelligheid waar-
borgt’.92 Deze ‘gezelligheid’ moest overigens met 
een korrel zout worden genomen: ‘Om de prijzen  
te drukken zal alle overbodige franje verdwijnen. 
Iedere luxe in de winkels wordt verwijderd […]’.93 
Oftewel, het interieur bestond uit beton, stellingen 
en ‘open gesneden dozen voor massale artikelen’.94 

De huisstijlopdracht werd wederom aan Tel 
Design gegeven. Dezelfde ontwerpers die aan de 

                                                
86 Uit: Simon de Wit, ‘Winkelbeeld onderzoek Molen-
wijk’, M.O.-Bericht (54), 3 juli 1972; SAHE D.551  
‘Huisstijl en relatiegeschenken’. 
87 Ken Campbell, ‘Cases of corporate identity’, Design 
(247), July 1969, pp. 38-43 (40). 
88 Idem, p. 39. 
89 Simon de Wit, ‘Nieuwe huisstijl van Simon de Wit 
N.V.’ [persbericht], 29 december 1971; SAHE D.551 
‘Huisstijl en relatiegeschenken’. 
90 De Jager, op. cit. (n. 4), pp. 232-233. 
91 Albert Heijn, ‘Het witte boek 1972 : Een schets van de 
marketing strategie van Simon de Wit’s Filiaalbedrijf’, 
november 1972, p. 12; SAHE D.580.1 ‘Integratie Simon – 
A. Heijn’. 
92 Idem, p. 13. 
93 W. de Valk, ‘Ombouw winkels kost zes miljoen : Simon 
de Wit laat alle franje vallen’, de Volkskrant, 13 maart 1973. 
Zie verder: ‘De Wits nieuwe formule: ‘Simon’ beperkt 
zich en verlaagt veel prijzen’, Het Parool, 13 maart 1973. 
94 Albert Heijn, op. cit. (n. 91), p. 25. 
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[ill. x]  Simonfiliaal. 1973.
Archief Dumbar

[ill. 30a-e] Schetsen huisstijl Simon, ca. 1972-1973
HGA 1413

[ill. 29] Huisstijl Simon, ca. 1973
HGA 1413

[ill. 30e]

[ill. 30a]

[ill. 30c]

[ill. 30b]

[ill. 30d]
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eerste huisstijl werkten, leverden in een kort tijds-
bestek een tweede huisstijl af die het tegenover-
gestelde was van de eerste huisstijl! De afgeronde 
letters van ‘Simon de Wit’ werden vervangen door 
de hoekige stencilletters ’Simon’ en in plaats van 
warme gele en bruine kleuren werden wit, rood, 
donkergroen en donkerblauw gebruikt [ill. 29].  
De wolkachtige vormen maakten plaats voor harde 
geometrische rasterpatronen afgeleid van de toen po-
pulaire ‘opart’. De decoratieve manier waarop deze 
elementen werden toegepast op bijvoorbeeld vaan-
tjes verwees echter naar een andere inspiratiebron. 

Ontwerpschetsen laten zien dat Tel zich ook 
liet inspireren door de Nederlandse kunst en publi-
citeit uit de jaren twintig en dertig van de vorige 
eeuw [ill. 30a-e]. Enkele schetsen roepen in hun 
kleurgebruik en layout – rood, geel en blauw –  
zelfs associaties op met de ontwerpen van Jac.  
Jongert voor Van Nelle [ill. 30e]. Andere schetsen 
roepen het werk van De Stijl in herinnering en laten 
kleurvlakken en lijnen zien die de vormen van het 
winkelmeubilair visueel fragmenteren [ill. 30d]. 
Vertegenwoordigers van AH en Tel spraken ook 
wel over een ‘Bart van der Leck’-stijl en over het 
feit dat ze hun inspiratie vonden in de Art-Deco.95 
Het was een Nederlandse variant op het al eerder 
door Mijksenaar opgemerkte streven naar nostalgie. 
Ook deze tweede huisstijl bracht Simon echter niet 
het verwachte succes. In 1981 werden de meeste 
Simon-winkels omgezet in Albert Heijn filialen.96 

Opvallend is dat er bij deze huisstijlen weinig 
aandacht was voor het personeel.97 Er waren geen 
uitgebreide introducties en de snelle opeenvolging 
van twee zo verschillende huisstijlen moet een 
vreemde indruk hebben achtergelaten. Uit niets 
blijkt dat Tel hier maar op enig moment over heeft 
nagedacht. De huisstijl voor Simon de Wit was voor 
Tel een egotrip die de mogelijkheid bood om de 
creatieve grenzen flink op te rekken en tegelijkertijd 
een plaagstootje uit te delen naar de opdrachtgever 
en de volgevreten consument en burgerman. Dit was 
overigens geheel vrijblijvend. Bij een opdrachtgever 
als Albert Heijn die wel wist wat ze wilde, bond ze 
weer in, de klant bleef immers koning zoals ze in de 
kruidenierswereld zeggen. Er is echter ook een an-
dere kant van het verhaal. 

                                                
95 Interview Egbert Jonker, 12 januari 2009; interview  
Van Raalte, 2 december 2005; interview Van Mourik,  
12 december 2005. 
96 De Simon-winkels liepen ronduit slecht. In 1978 volgde 
nog een laatste huisstijlaanpassing waarbij ze – voorzien 
van een ‘hartjes’embleem – weer werden getransformeerd 
in gezellige buurtwinkels. Dit mocht echter niet baten. Uit: 
De Jager, op. cit. (n. 4), pp. 235-236, 267, 270. 
97 Wel werden de reacties op de – in het kader van de 
eerste huisstijl voor Simon de Wit vernieuwde – bedrijfs-
kleding onderzocht. Het merendeel van de kleding was 
bruin met een ‘rode kraag en manchet en een gele strik-
band’ op de rug. Van de ondervraagde personeelleden 
vond tweederde de kleding flets, lelijk en somber wat met 
name te wijten was aan de bruine kleur. Daarnaast vond 
men de kleding moeilijk met de ‘eigen kleding te combine-
ren’. Ook de roze en groene kleding was niet zo populair. 
Helaas bestaan er geen afbeeldingen van deze kleding. Uit: 
Simon de Wit, ‘Enquête onder personeel van de S-markt 
Molenwijk over de nieuwe bedrijfskleding’ M.O.-Bericht 
(46), 18 mei 1972; SAHE D.551 ‘Huisstijl en relatiege-
schenken’. 

De huisstijl voor Simon de Wit was tegelij-
kertijd bedoeld als een statement in een ontwerp-
wereld die zoals al eerder bleek gedomineerd  
werd door koele en strenge modernistische huis-
stijlen. Dumbar en de zijnen bij Tel wilden zich 
maar wat graag profileren als tegenpool van het 
door hen als saai en kleurloos geziene Total Design 
dat op dat moment werkte aan de huisstijlopdracht 
voor De Gruyter.98 De verschillen tussen deze twee 
opdrachten en de respectievelijke bureaus waren 
groot. Het is dan ook verbazingwekkend dat ze in 
dezelfde tijd samenwerkten aan een bijzondere huis-
stijlopdracht; die voor het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie (PTT).  

Total Design en Tel Design werken 
samen voor de PTT 

Het vormgevingsbeleid van de PTT  
De huisstijlopdracht voor de PTT was misschien 
wel de grootste die in Nederland te vergeven was. 
Het staatsbedrijf had in 1970 ca. 70.000 mensen in 
dienst en was sterk in de samenleving aanwezig met 
zijn vele duizenden brievenbussen, telefooncellen, 
bedrijfsvoertuigen en postkantoren.99 Het belang-
rijkste doel van al dit materiaal was het aanbieden 
van betrouwbare en snelle communicatiemogelijk-
heden ten algemene nutte. Voor Total Design en  
Tel Design was het in potentie de ideale opdracht 
om hun ambitie de communicatie in de samenleving 
te verbeteren, dan wel te veraangenamen, waar te 
maken. De bureaus zagen het bovendien als een 
prestigieuze opdracht die een groot appèl deed op 
hun ontwerpkwaliteiten. De PTT had vanaf de jaren 
twintig immers een grote reputatie opgebouwd op 
het gebied van ‘goede vormgeving’. 

Deze reputatie op het gebied van kunst en 
vormgeving was te herleiden tot de activiteiten van 
haar algemeen secretaris, Jean François van Royen 
(1878-1942). In het interbellum verleende hij veel 
opdrachten aan ontwerpers en kunstenaars. Hij stel-
de zich hiermee tot doel de kwaliteit van de vorm-
gevingsuitingen en de dienstverlening te verbeteren 
– wat de reputatie van het bedrijf ten goede kwam –
 en het publiek esthetisch op te voeden. Daarnaast 
was zijn opdrachtgeverschap een bewuste poging 
om de vaak armzalige positie van ontwerpers en 
kunstenaars in die periode te verbeteren.100 Na de 
Tweede Wereldoorlog werd het beleid van Van 
Royen door de PTT in aangepaste vorm voortgezet 
door de speciaal hiervoor opgerichte Dienst Estheti-
sche Vormgeving (DEV).101 
                                                
98 Net als andere ontwerpers bij Tel had Dumbar er vol-
gens Van Raalte een handje, van om zich zo sterk mogelijk 
af te zetten tegen TD. Uit; interview Van Raalte, 2 decem-
ber 2005. 
99 Staatsbedrijf der PTT, Jaarverslag 1971 PTT, Den Haag 
1972, pp. 11, 69. 
100 Arnold Witte & Esther Cleven (red.), Design is geen 
vrijblijvende zaak : Organisatie, imago en context van de 
ptt-vormgeving tussen 1906 en 2002, Breda/Rotterdam 
2006, pp. 29-48. 
101 De PTT trok in 1945 een ‘aesthetisch adviseur’ aan. 
Daaromheen groeide een ‘Aesthetische Dienst’ die in 1951 
werd omgedoopt tot ‘Dienst voor Aesthetische Vormge-
ving’ – later ‘Dienst voor Esthetische Vormgeving’ –  
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Omstreeks 1968 nam het hoofd van de DEV –
 de kunsthistoricus Hein van Haaren (1930-) – het 
initiatief tot de ontwikkeling van een PTT-huisstijl. 
De aanleiding hiertoe was de wildgroei die in de 
loop van de jaren was ontstaan in het formulieren-
pakket van de PTT. De slechte esthetische kwali- 
teit hiervan vond Van Haaren in schril contrast staan 
tot het in de periode van Van Royen vervaardigde 
drukwerk. Hij wilde graag de traditie van Van Roy-
en in een moderne vorm doen herleven. Een huisstijl 
was volgens hem een uitgesproken middel om de 
directie te verleiden tot de herziening van de formu-
lieren; ‘Als het alleen gaat over de schoonheid en  
de fraaiheid van de letter, dan krijg je niemand over-
eind.’ zo zei hij later in een interview.102 Van de 
algehele uniformering die veel huisstijlen oplegden, 
was Van Haaren minder gecharmeerd. Meer dan in 
efficiency en herkenning was hij geïnteresseerd in 
een goede, verantwoorde vormgeving geënt op de 
moderne tijd. De presentatie van de PTT zou een 
afspiegeling moeten zijn van, en het liefst voorop 
moeten lopen op actuele ontwikkelingen op het 
gebied van kunst en vormgeving in de maatschappij. 

Hij vond een medestander in W.L. de Haan, 
hoofd van de afdeling Public Relations die onder-
deel was van de Pers en Propaganda Dienst (PPD). 
De PPD was verantwoordelijk voor alle voorlich-
tings- en reclame-uitingen van de PTT.103 Ook  
De Haan hield zich bezig met formulieren en had 
behoefte aan een stroomlijning van het drukwerk. 
Het hoofd van de PPD was echter, net als de andere 
afdelingen van deze dienst, minder enthousiast over 
het streven naar een huisstijl zoals de DEV die voor 
ogen stond. Deze wilde niet zozeer naar een kunst-
zinnige vormgeving alswel een duidelijke vormge-
ving die ook ‘tante Truus en ome Willem’ aansprak 
en leidde tot een hogere winst.104 

De gelegenheidscoalitie van Van Haaren en 
de Haan wist algemeen secretaris C.C. Grutzner en 
directeur-generaal H. Reinoud al snel te overtuigen 
van het nut van een huisstijl.105 Beiden hadden een 

                                                              
die direct onder de directeur-generaal viel. Met de privati-
sering van de PTT in 1995 werd deze dienst omgedoopt  
tot ‘Concernstaf Kunst en Vormgeving’. In 2002 werd  
ze opgeheven. Uit: Witte, op. cit. (n. 100), pp. 61-104. 
102 Interview Heijn van Haaren, 4 februari 1988 geciteerd 
in: W. Blinkhof, Het staatsbedrijf der PTT tussen traditie 
en trend : Een onderzoek naar de totstandkoming van de 
PTT-huisstijl : 1969-1981 [ongepubliceerde doctoraal-
scriptie Erasmus Universiteit Rotterdam], 1988, p. 105. 
103 Witte, op. cit. (n. 100), p. 73. 
104 Interview De Jong, 15 februari 1988 geciteerd in: 
Blinkhof, op. cit. (n. 102), p. 107; De Haan gaf bijvoor-
beeld in 1967 de grafisch ontwerper Gerard Wernars op-
dracht de personeelsadvertenties van het bedrijf onder 
handen te nemen. 
105 Om meer over huisstijlen te weten te komen sprak Van 
Haaren in 1968 enige malen met Henrion. Deze werkte op 
dat moment aan de huisstijl voor de Britse post en hoopte, 
vergeefs, ook een opdracht van de Nederlandse PTT te 
krijgen. De gesprekken vonden plaats op advies van zowel 
De Haan als Crouwel. De Haan was eerder chef van de 
reclameafdeling van de KLM en was betrokken bij de 
ontwikkeling van de huisstijl van Henrion in de periode 
1962-1963. Het was waarschijnlijk op aanraden van Hen-
rion dat De Haan en Van Haaren – net zoals Brinkgreve 
deed bij de KLM – een fotoboek maakten met daarin 
voorbeelden van de bestaande teleurstellende presentatie 
van de PTT dat moest dienen om de directie te overtuigen. 

interesse in vormgeving en reageerden enthousi-
ast.106 Een huisstijl paste ook goed in hun – met de 
overheid gedeelde – streven de PTT te veranderen  
in een marktgericht bedrijf.107 Hiertoe moest het 
worden georganiseerd in drie divisies; posterijen, 
telecommunicatie en gelddiensten die, met de  
‘concernleiding’ op enige afstand, de markt moes-
ten bewerken.108 Een huisstijl moest de nieuwe 
structuur van het bedrijf herkenbaar maken en kon 
de nieuwe marktgerichtheid tot uitdrukking bren-
gen.109 Hiermee zou het beeld van de PTT als een 
afstandelijk en ambtelijk bedrijf – zoals uit toenter-
tijd gehouden imago-onderzoek bleek – voorgoed 
tot het verleden moeten gaan behoren.110 Dit was 
voor de directieraad reden om begin 1969 in te 
stemmen met de oprichting van een ‘commissie 
bedrijfsstijl’.111 Een kerngroep van deze commissie, 

                                                              
Uit: interview Van Haaren, 2 april 2007; Blinkhof, op. cit. 
(n. 102), p. 109. 
106 Algemeen secretaris Grutzner kwam volgens Van 
Haaren uit de traditie van Van Royen en hechtte bijvoor-
beeld waarde aan goed vormgegeven meubilair bij de PTT. 
Directeur-generaal Reinoud was voorzitter van het bestuur 
van de ‘Nederlandse Kunststichting’, had zijn huis modern 
ingericht en was bevriend met de bekende meubelontwer-
per Gispen. Uit: interview Van Haaren, 2 april 2007; 
Blinkhof, op. cit. (n. 102), p. 122. 
107 Voor verzelfstandiging van de PTT zie: Mila Davids, 
De weg naar zelfstandigheid : De voorgeschiedenis van de 
verzelfstandiging van de PTT in 1989, Hilversum 1999; 
G.C.J.J. Ottenheijm, De status van de PTT als Staatsbe-
drijf in historisch perspectief, Den Haag 1974; G. Hooges-
teeger, 200 jaar Post in Nederland, Den Haag 1998, pp. 
203-204. 
108 In 1970 bestond het bedrijf uit vijf hoofddirecties: Pos-
terijen, Telegrafie en Telefonie, Algemene Zaken en Ra-
dio, Financiële Zaken en Economische Zaken, en Perso-
neelszaken. De gelddiensten (Post Cheque Giro Dienst en 
de Rijks Post Spaarbank) vielen onder Financiële Zaken en 
Economische Zaken. Daarnaast was er een Algemeen 
Secretariaat. Elke hoofddirectie had een hoofddirecteur. 
Samen met de secretaris van het Algemeen Secretariaat 
vormden de hoofddirecteuren onder voorzitterschap van 
een directeur-generaal de directieraad. Op haar beurt viel 
deze onder de minister van Verkeer en Waterstaat. Uit: 
Werkgroep bedrijfsstijl, ‘Bedrijfsstijl PTT’, 5 november 
1970; SAA 1019. 
109 De herkenning of de communicatieve waarde van het 
posthoornembleem van de PTT kwam toen nog nauwelijks 
ter sprake. Het meest gangbare en ‘officiële’ embleem was 
het in 1956 door kunstenaar Harry Disberg ontworpen 
‘technisch embleem’ dat speciaal ontworpen was met het 
oog op een goede reproduceerbaarheid: ‘Het moest vol-
doen aan; grote slijtvastheid bij krantendruk in adverten-
ties; in kunststof-toestellen kunnen worden aangebracht; 
bij spuit/gietwerk goed kunnen lossen. Het embleem is 
min of meer in algemeen gebruik geraakt […]’. Uit: PTT, 
‘Het huidige PTT-embleem’ [waarschijnlijk een bijlage bij 
‘Bedrijfsstijl PTT’, 5 november 1970], ca. 1970 uit: SAA 
1019; Opvallend is – net als bij het oude embleem van de 
NS – de ongelukkig toegepaste abstractie. Het cirkeltje 
boven de posthoorn zou verwijzen naar een dwarsdoorsne-
de van een telefoonkabel! Zie: 
http://www.iconenvandepost.nl/site2/icoon.php?id=41693
2, 28 oktober 2008. 
110 Blinkhof, op. cit. (n. 102), p. 113. Vreemd genoeg vond 
dit in 1968 gehouden onderzoek plaats onder het personeel 
van de PTT wat de vraag oproept hoe representatief dit 
onderzoek was. 
111 Idem, pp. 108-109; De oprichting van deze commissie 
ging vergezeld van een expositie over huisstijlen (o.a. 
KLM, NS, British Rail en PAM) in de tentoonstellingszaal 
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[ill. 31] Resultaat van een onderzoek van TD naar de toepassing van ptt-emblemen, 1969
GDM
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met daarin o.a. Grutzner en Van Haaren zou de 
ontwikkeling van een huisstijlvoorstel begeleiden 
dat gepresenteerd kon worden aan de commissie en, 
uiteindelijk, aan de directie. 

De ‘prietpraat’ van Wissing 
De kerngroep van de commissie huisstijl gaf opdracht 
aan Total Design om de bestaande presentatie van 
de PTT te onderzoeken [ill. 31], en zijn visie te ge-
ven over een huisstijl voor het bedrijf.112 Deze visie 
werd vervolgens opgesteld door Benno Wissing en 
in maart 1970 ingeleverd. Wissing betoogde hierin 
dat de autoritair en afstandelijk geziene PTT voor-
taan midden in de maatschappij zou moeten staan  
en een bijdrage zou moeten leveren aan ‘het maat-
schappelijk welzijn’. De PTT moest, volgens hem 
de publieke vertolker zijn van een ‘aantal dingen’, 
er zou ‘een werkelijk gesprek tussen PTT en de 
gebruiker’ tot stand moeten komen. ‘Wij zouden 
ons kunnen voorstellen’, zo schreef hij, ‘dat PTT 
een “plezierige” instelling zou kunnen inrichten 
door een sociaal telefoonboek te maken, dat men-
selijke contacten zou stimuleren.’113 

Deze ideeën maakten deel uit van een techno-
cratisch plan waarin Wissing beschreef hoe de huis-
stijluitingen van de PTT voortaan automatisch door 
computerprogramma’s zouden worden gegenereerd. 
Die programma’s betitelde hij als ‘cybernetica’.114 
Dit woord nam Wissing eind jaren zestig wel vaker 
in de mond en hij verwees daarmee naar een nieu-
we, nauwe relatie tussen mens en machine. De tekst 
van het rapport kenmerkte zich dan ook door een 
hoog abstractieniveau en vage taal. Woorden als 
opdrachtgever, opdracht, normen en huisstijl- 
toepassingen verving hij door woorden als ‘input’, 
‘parameter’, ‘noemer’ en ‘teller’. Het eigenlijke 
ontwerpen betitelde Wissing als ‘moduleren’.  
En wanneer ‘een persoonlijke interpretatie een  
pure noodzakelijkheid was’ zou er een ander com-
puterprogramma beschikbaar zijn ‘dat op afroep  
de ontwerper van zulk een onderwerp die gege- 
vens verschaft om een bepaald idee […] te kun- 
nen uitvoeren’. Tevens voorzag hij dat deze  
computerprogramma’s de lastig hanteerbare  
huisstijlhandboeken zouden vervangen en de  
ontwerper van repetitief werk zouden ontlasten.115 
                                                              
van de DEV. De DEV had vertegenwoordigers van o.a. 
Total Design en Tel Design uitgenodigd om eens vrijblij-
vend van gedachten te wisselen over een ‘bedrijfsstijl’. 
112 Interview Van Haaren, 2 april 2007. 
113 Total Design, ‘Rapport Total Design aan PTT betref-
fende bedrijfsstijl PTT’, 12 maart 1970; SAA 1019. 
114 Ibidem; Wissing wilde voor het ontwerp van deze cy-
bernetica een grote werkgroep samenstellen bestaande uit 
een organisatiedeskundige, een probleem analist, een crea-
tieve hardware technoloog, een ontwikkelingsexpert van 
de PTT, een object analist, een socioloog, en tot slot een 
groepje ontwerpers. 
115 Ibidem; Volgens Wissing was het nadeel van huisstijl-
handboeken, dat het te veel tijd kostte om te snappen wat 
er stond, zodat men bestaande dingen kopieerde of zelf 
nieuwe dingen bedacht. Huisstijlhandboeken gebruikten 
volgens hem een gespecialiseerd jargon dat alleen voor 
ingewijden te begrijpen was. De manier waarop hij dit 
uitlegde, laat zien dat er van hem weinig verbetering te 
verwachten viel: ‘Bij het invoeren van modulatie zal de 
bewerker op zijn best de algemene vorm enigszins aan-
houden, maar omdat de parameters waarmee hij moduleert 

De toekomstvisioenen van Wissing waren de 
PTT – niet verbazingwekkend – te filosofisch en zij 
wees het rapport af als ‘prietpraat’ (Van Haaren) en 
‘bijna onbegrijpelijk’ (Grutzner).116 Van Haaren 
drong er op aan dat niet Wissing maar Crouwel 
voortaan de opdracht ging begeleiden.117 Ook de 
PPD was niet onder de indruk en verloor haar inte-
resse in het huisstijlproject. Ze begon het elitair en 
niet consumentgericht te vinden.118 Reinoud, ook 
niet geporteerd van de taal en de gang van zaken, 
drong ondertussen al aan op het inhuren van andere 
ontwerpers.119 

Problematisch bij deze opdracht was dat de 
interne betrokkenen een verschillend beeld hadden 
van het doel van de huisstijl. Waar Van Haaren 
streefde naar een ‘goede’ vormgeving, streefde de 
directie naar een huisstijl die de PTT ook als een 
klantgericht bedrijf neerzette. De PPD zag uiteinde-
lijk meer in een gesystematiseerde toepassing van 
het bestaande ‘posthoorn’-embleem van de PTT, iets 
waar eigenlijk niemand voor te porren was aange-
zien de PTT voor veel meer stond dan alleen post. 
Wissing op zijn beurt greep de opdracht aan om de 
nieuwste technologieën op het gebied van informa-
tieverwerking toe te passen. Hierdoor was het bij-
kans onmogelijk om een voor iedereen bevredigend 
huisstijlvoorstel te maken. Vreemd genoeg leidde dit 
niet tot het opstellen van een duidelijkere briefing. 

In plaats daarvan werd op initiatief van Van 
Haaren gekozen voor een meer complexe strategie, 
in wezen een vlucht van voren. Hij stelde voor om 
naast Total Design nu ook Tel Design in te huren. 
Bij een bezoek aan dit ontwerpbureau had een en-
thousiaste Dumbar, ‘de ondeugd zelve’ volgens Van 
Haaren, aan de hand van een diapresentatie de ont-
wikkeling van de huisstijl van de NS uit de doeken 
gedaan. Dumbar’s vrije en beeldende benadering 
sprak hem, na de eerdere ervaring met Total Design, 
zeer aan. Hij dacht dat een combinatie van Total 
Design en Tel Design tot een concreet en spannend 
eindresultaat kon leiden.120 

De ontwerpbureaus verklaarden zich bereid 
om samen te werken en in december 1970 kregen  
ze de opdracht om een huisstijl voor de PTT te  

                                                              
alleen in de tellergroep liggen, zal hij de instructies die op 
de noemergroep slaan niet begrijpen en zal die eventueel 
opofferen ten behoeve van de tellermodulatie. Het gevolg 
is een gemoduleerd onderdeel waarbij verlies optreedt in 
de relatie van het onderdeel met het totaalcomplex.’ 
116 Interview Van Haaren, 2 april 2007; Blinkhof, op. cit. 
(n. 102), p. 115. 
117 Interview Van Haaren, 2 april 2007. 
118 Blinkhof, op. cit. (n. 102), pp. 118-119. 
119 Zo stelde Reinoud voor om Pieter Brattinga in te huren 
die enkele maanden daarvoor zijn werkzaamheden als 
coördinator van de DSM-huisstijl had afgerond. Uit: inter-
view Van Haaren, 2 april 2007; Van Haaren was hier niet 
enthousiast over. Na enige gesprekken met Brattinga 
schreef hij hem: ‘Jouw visie om op te treden als bedrijfs-
stijl-coördinator zoals dat in onze laatste gesprekken door-
klonk, liet bij mij de indruk achter dat dit teveel tendeert 
naar het bezetten van mijn stoel.’ Uit: brief Van Haaren 
aan Brattinga, 23 april 1970; SAA 1019. 
120 Blinkhof, op. cit. (n. 102), p. 120; interview Van 
Haaren, 2 april 2007; interview Wim Crouwel 13 mei 
2005; Volgens Dumbar was hij het die aan Van Haaren 
voorstelde de huisstijlopdracht te laten uitvoeren door TD 
én Tel. Uit: interview Dumbar, 12 januari 2006. 
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[ill. 33] Schetsen PTT Stienstra (TD), 1971
[ill. 4] HGA 1413 

[ill. 32] Lijnalfabet, 1971
ontwerp: Gerard Unger
HGA 1413

[ill. 32] Eerste schetsen voor PTT, 1971
HGA 1413
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[ill. 34] Schetsen PTT Van 
Leeuwen (Tel), 1971
[34a] HGA 1413 [34b] GDM  

[ill. 34a]

[ill. 34b]
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ontwerpen.121 Na enig uitstel vanwege financiële 
problemen bij de PTT gingen de ontwerpbureaus  
in september 1971 van start.122 Senior ontwerper  
en projectleider waren Crouwel en Dumbar.123  
In vier maanden tijd zouden ze een huisstijlvoor- 
stel afleveren dat gepresenteerd kon worden aan  
de directie.124 Het betrof een unieke samenwerking. 
Nergens anders ter wereld zouden twee ontwerpbu-
reaus bij zo’n prestigieuze opdracht samenwerken. 

De PTT als rode draad die alles verbinden moet 
Om de bestaande situatie bij de PTT nader te onder-
zoeken interviewden vertegenwoordigers van de 
ontwerpbureaus eerst enkele medewerkers van het 
staatsbedrijf. Veel wijzer werden ze hier niet van 
behalve dan dat er geen bezwaar was tegen een 
nieuw embleem. Ondertussen waren er nog steeds 
geen duidelijke uitgangspunten voor de huisstijl 
vastgelegd. Wel begonnen de ontwerpbureaus al 
met schetsen. In de komende maanden zouden ze 
regelmatig samen komen om elkaar, en af en toe 
ook de DEV, hun schetsen te laten zien en overeen-
stemming te bereiken over hun ideeën. Het over-
koepelende idee voor de huisstijl werd al vrij snel 
vastgelegd en was afkomstig van een ontwerper  
uit het team van Tel Design, Karel Kruisen. 

Hij had ‘een voorstel om de identiteit van  
de PTT vast te leggen in een struktuur, visueel  
naar alle kanten uit te breiden. Bijv. Schabloon-
letter met een constante lijndikte, piktogrammen 
met dezelfde lijndikte, lijn over broekspijp, kanto-
ren, auto’s. De rode draad die alles verbinden moet.  
Zo’n PTT alfabet neemt dan de taak over van het 
logo en symbool.’125 Deze rode draad moest de  
PTT als communicatief bedrijf visualiseren, een 
idee dat door beide bureaus werd geaccepteerd.  
Net zoals met het streven van Crouwel naar een 
cellulaire vormgeving en dat van Tel Design naar 
een vormentaal kozen de bureaus hiermee voor  
een ‘integrale’ oplossing die zo sterk mogelijk in  
de omgeving kon doordringen. 

Daarnaast stelden zij een kleurschema vast. 
De post en de gelddiensten behielden de reeds ge-
bruikte kleuren rood en blauw. Telecommunicatie 
(telegraaf en telefoon) – dat tot dan toe grijs ge-
bruikte – zou voortaan gebruik moeten maken van 
groen. Het bedrijf als geheel, oftewel de concern-

                                                
121 Blinkhof, op. cit. (n. 102), p. 121; brief DEV aan TD, 
16 december 1970; SAA 1019. 
122 Brief Reinoud aan TD, 5 mei 1971; brief Anne Stien-
stra, 14 januari 1971; SAA 1019. 
123 Het team van Tel bestond uit G. Dumbar (senior ont-
werper/projectleider), G.J. Leuvelink (senior ontwerper), J. 
Lukassen (projectbegeleiding), Th. van Leeuwen, R. Reu-
zer, T. Martens. Het team van TD bestond uit W. Crouwel 
senior ontwerper/projectleider), J. van der Wouw (senior 
ontwerper), A. Stienstra (senior ontwerper), R. van de 
Griend (ontwerpster), C. de Geus (specialist typografische 
systemen – formulieren), D. Fortuin (onderzoek- en docu-
mentatietechnieken – productiemogelijkheden – materiaal-
keuze), P. Schwarz/H. Wierda (projectbegeleiding) Uit: 
verslag bespr. TD, Tel en PTT op 9 september 1971, 13 
september 1971; SAA 1019. 
124 Total Design, ‘Netwerkschema PTT house style’, 31 
augustus 1971; SAA 1019. 
125 Verslag bespr. TD en Tel op 12 oktober 1971,  
20 oktober 1971; SAA 1019. 

leiding kreeg bruin toegewezen.126 Ook over de 
huisstijlletter waren de bureaus het al snel eens:  
de Univers.127 Deze werd aangevuld met een voor 
de PTT karakteristiek lettertype voor korte teksten 
en opschriften. Dit lettertype – in navolging van 
Kruisen ook wel betiteld als het ‘lijnalfabet’ –  
werd ontworpen door letterontwerper Gerard Unger 
en werd door beide bureaus gebruikt [ill. 32a].128 

Een aantal prachtige schetsen van ontwerper 
Anne Stienstra van TD laat zien hoe het rode-draad-
idee in de praktijk kon werken. [ill. 33]; kleurige 
lijnen bewogen zich letterlijk over alle huisstijltoe-
passingen heen. Het meest in het oog lopend was de 
toepassing op en in gebouwen. De pijlen waarin de 
lijnen uitliepen, benadrukten de doelgerichtheid van 
communicatie en de dynamiek van de samenleving 
waarin deze plaatsvond. Daarnaast zouden ze ook 
bruikbaar zijn als bewegwijzering. 

Van Leeuwen van Tel gaf de lijnen een ander 
karakter. Zijn schetsen laten beweeglijke, gebogen 
vormen zien [ill. 34]. De rode draad werd letterlijk 
verbrokkeld en gefragmenteerd. Deze vormen had-
den overigens veel weg van de vormentaal die voor 
Simon de Wit werd ontwikkeld. Zelfs het taalge-
bruik kwam overeen; waar de pers bij introductie 
van de huisstijl van Simon de Wit schreef over 
‘banketletters’, noemde Tel Design de vormentaal 
voor van de PTT ook wel ‘hagelslag’.129 

Hoewel het de bedoeling was dat de ont-
werpbureaus met één gezamenlijk voorstel zouden 
komen, kreeg de kerngroep bedrijfsstijl uiteindelijk 
twee voorstellen te zien. Struikelblok lijkt het logo 
te zijn geweest. TD stelde een logo voor dat aan het 
PI-symbool deed denken, maar was bereid om water 
bij de wijn te doen. Tel bleef vasthouden aan een 
logo dat sterker refereerde aan het rode draad-idee. 
Voor de rest waren de voorstellen grotendeels  
inwisselbaar wat ook werd benadrukt door de ont-
werpbureaus.130 TD kwam uiteindelijk niet met de 
doorgaande lijn die zij eerder hanteerde, maar met 
een strenge vormentaal die bestond uit een uitgerek-
te stippellijn [ill. 35]. Tel Design, dat eerst nog streef-

                                                
126 Verslag bespr. TD en Tel op 26 november 1971,  
8 december 1971; SAA 1019. 
127 Verslag bespr. TD en Tel op 12 oktober 1971, 20 okto-
ber 1971; SAA 1019; Het groen voor Telecommunicatie 
was overigens jarenlang omstreden. Volgens Telecommu-
nicatie zou het niet genoeg opvallen in het landschap en 
daardoor niet veilig genoeg zijn. Zie: verslag bespr. TD, 
Tel en PTT op 29 oktober 1971; brief Lucassen aan Van 
Haaren, 14 december 1972; brief Crouwel aan Van 
Haaren, 27 februari 1976; Ootje Oxenaar, ‘Stand van za-
ken en beslissingspunten vormgeving bedrijfsstijl’, 1976 
alle uit: SAA 1019. 
128 Lange tijd gingen de DEV en de ontwerpbureaus ervan 
uit dat dit lettertype daadwerkelijk toegepast zou worden. 
Later werd gezocht naar reeds bestaande en dus goedkope-
re alternatieven. Zo passeerden onder andere de Mercure –
 een gravureletter van drukkerij en lettergieterij Johan 
Enschede en Zonen – en de Duitse DIN-letter de revue. 
Zie: verslag bespr. TD en Tel op 13 december 1971, 4 
januari 1972 en verslag bespr. TD, Tel en PTT op 6 sep-
tember 1973 beide uit: SAA 1019. 
129 Verslag bespr. TD en Tel op 26 november 1971, 8 
december 1971; SAA 1019. 
130 Verslag pres. huisstijlvoorstellen TD en Tel aan kern-
groep bedrijfsstijl op 30 maart 1972, 5 april 1972; SAA 
1019. 
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[ill. 35a-b] Foto’s en briefpapier van TD, 1972 
T.b.v. presentatie in april 1972
[ill. 35a] GDM [ill. 35b] HGA 1413

[ill. 35c] Alternatief voorstel TD, 1972 
GDM

[ill. 35a]

[ill. 35b]
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[ill. 36a-d] Foto’s en briefpapier van Tel, 1972
T.b.v. presentatie in april 1972
[ill. 36a, 36d] GDM [ill. 36b-c] HGA 1413 

[ill. 36b]

[ill. 36a]

[ill. 36d]

[ill. 36c]
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de naar een speelse vormentaal, maakte op haar beurt 
gebruik van een geknikte doorgaande lijn [ill. 36]. 

De toepassing van Tel’s lijnen werd op uitge-
sproken wijze gepresenteerd in enkele schetsen voor 
postkantoren waar ze eindigden in een uithangbord 
voor de PTT. Het streven om de communicatie tus-
sen burger en overheid, en tussen burgers onderling 
te verbeteren had niet duidelijker verbeeld kunnen 
worden. De postkantoren werden tot communicatie-
knooppunten, die een onderliggend systeem deden 
vermoeden dat alle postkantoren met elkaar verbond. 
Vanuit elk postkantoor reikten de communicatielij-
nen letterlijk tot in de openbare ruimte in een poging 
om contact tot stand te brengen met de burger. 

De kerngroep en de commissie huisstijl maak-
ten echter geen keuze uit de voorstellen. Alhoewel 
er een lichte voorkeur was voor het Tel logo, werd 
geen van de voorstellen overtuigend gevonden.131 
Dit is waarschijnlijk ook de reden dat de presenta- 
tie aan de directieraad, die in mei 1972 op het pro-
gramma stond, uiteindelijk niet door ging. Enkele 
weken later gingen Grutzner en Reinoud met pen-
sioen waarmee de ontwerpbureaus en de DEV hun 
belangrijkste medestanders voor de huisstijl in de 
directieraad verloren.132 Hiermee kwam de ontwik-
keling van de huisstijl stil te liggen. Pas in septem-
ber 1973 achtte de DEV de tijd rijp om de huisstijl-
voorstellen onder de aandacht van de nieuwe direc-
teur-generaal te brengen. 

Typografisch systeem wordt bedrijfsstijl 
Directeur-generaal Ph. Leenman reageerde kritisch 
tijdens de presentatie van de voorstellen. Hij vond 
de ontwikkeling van huisstijlen een modieuze trend 
die al over zijn hoogtepunt heen was.133 Het publiek 
zou de invoering ervan door de PTT als een geld-
verspilling zien: de post had de voorgaande jaren 
grote verliezen geleden wat resulteerde in tariefs-
verhogingen en een slechtere service aan het pu-
bliek.134 Wel toonde hij, met de hand op de knip, 
interesse in een herziening van de formulieren van 
de PTT en – wat hij minstens zo belangrijk vond – 
het taalgebruik erin: ‘Het gaat hier om de recht-
streekse benadering van het publiek.’135 

Een aanpassing van het archaïsche taalgebruik 
van de PTT in formulieren was al eerder ter sprake 
gekomen. Begin 1972 hadden de ontwerpbureaus op 
initiatief van Dumbar een taalkundige ingehuurd.136 

                                                
131 Verslag pres. huisstijlvoorstellen TD en Tel aan com-
missie bedrijfsstijl op 11 april 1972; SAA 1019. 
132 Verslag bespr. TD, Tel en PTT op 29 november 1971, 3 
december 1971; verslag bespr. TD, Tel en PTT op 18 
januari 1972, 20 januari 1972; verslag pres. huisstijlvoor-
stellen TD en Tel aan commissie bedrijfsstijl op 11 april 
1972 alle uit: SAA 1019. 
133 Verslag bespr. directieraad PTT op 27 augustus 1973, 3 
september 1973; SAA 1019. 
134 Bedrijfsresultaten van de post; 1967 –ƒ 44 miljoen, 
1968 –ƒ 40 miljoen, 1969 –ƒ 38 miljoen, 1970 –ƒ 122 
miljoen, 1971 –ƒ 156 miljoen, 1972 –ƒ 99 miljoen, 1973 –
ƒ 100 miljoen, 1974 –ƒ 179 miljoen. Uit: G. Hoogesteeger, 
200 jaar Post in Nederland, Den Haag 1998, pp. 200, 234. 
135 Brief TD en Tel aan Van Haaren, 31 augustus 1971; 
SAA 1019. 
136 Dit was Wil Bijlsma van de projectgroep taalbeheersing 
van het Centraal Instituut voor Christelijke Sociale Arbeid 
(CICSA) te Amsterdam. 

Om onbekende reden kwam dit project toen niet van 
de grond en ook nu was dit het geval. De PTT had 
geen budget meer beschikbaar om een extern spe-
cialist in te huren en probeerde, vergeefs, zelf het 
taalgebruik aan te pakken.137 Overigens was de 
overheid zich al langer bewust van de taalproble-
matiek. Een decennium eerder al werd er in de  
publicatie van de Staatsdrukkerij Het ontwerpen  
van formulieren veel aandacht besteed aan een  
helder en concreet taalgebruik.138 

Al vanaf de aanvang van de huisstijlont-
wikkeling hechtte de PTT veel waarde aan de for-
mulieren. Zo was de opdracht die Total Design  
en Tel Design in 1971 kregen in twee delen ge-
splitst: de bedrijfsstijl, en het formulierenpakket.  
Op de presentatie van het bedrijfsstijlvoorstel in 
1972 waren al enkele formulieren te zien [ill. 37]. 
Aangezien er toen nog niet voldoende budget  
beschikbaar was, was afgesproken dat de formu-
lieren pas goed aangepakt zouden worden in het  
jaar daarop.139 Dan zouden er enkele tientallen  
basisformulieren ontworpen moeten worden die  
als voorbeeld konden dienen voor de overige  
15.000 PTT-formulieren.140 

                                                
137 Zie: Brief Dumbar aan Crouwel, 7 februari 1972; brief 
Dumbar & Bijlsma & Jolijn van der Wouw aan DEV, 11 
februari 1972; brief Dumbar aan Loek van der Sande, 4 
april 1977; verslag bespr. TD en PTT op 29 maart 1977 
alle uit: SAA 1019; interview Dumbar, 12 januari 2006. 
138 Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, Het ontwerpen 
van formulieren, Den Haag 1961. 
139 Brief TD en Tel aan Van Haaren, 31 augustus 1971; 
SAA 1019. 
140 Het aantal formulieren fluctueerde. Eerst werd aange-
geven dat het er 15.000 waren, later werd dit 16.000 en 
toen de huisstijl werd ingevoerd, waren het er 10.000. Dit 
suggereert dat het aantal formulieren was afgenomen óf –
 wat waarschijnlijker is – dat onduidelijk was hoeveel 
formulieren er waren. Zie: verslag bespr. TD, Tel en PTT 
op 9 september 1971, 13 september 1971; verslag bespr. 
TD, Tel en PTT op 20 september 1971 beide uit: SAA 
1019; P.H. Hefting, R.D.E. Oxenaar, ‘Achtergronden, 
wordingsgeschiedenis en inhoud van de PTT-bedrijfsstijl’, 
Het PTT bedrijf : denkbeelden, methoden, onderzoekingen, 
(1), augustus 1983, pp. 20-43 (38); Ook Henrion hield zich 
– overigens met een sterk aan Wissing doen denkende 
aanpak – met deze formulierenproblematiek bezig. Bij 
KLM had hij al veel nadruk gelegd op de inventarisatie 
van huisstijldragers. Deze verdeelde hij onder in groepen, 
zoals bijvoorbeeld auto’s, beletteringen waaruit hij een 
representatief item koos. Eenzelfde benadering paste hij 
ook toe bij enkele andere grote opdrachtgevers zoals de 
Blue Cirkel Group, en de Post Office. Bij deze laatste 
opdrachtgever had hij te maken met 5000 verschillende 
uitgaande formulieren. Volgens Henrion was de beste 
manier om hier grip op te krijgen deze informatie te ver-
werken tot kaarten. De formulieren werden geïnventari-
seerd op blauwe indexkaarten die voorzien waren van 
‘keywords’ en nummers. Deze verwezen naar roze kaarten 
die voor de personen stonden die met de formulieren te 
maken hadden. Het resultaat was in feite een relationele 
database. Een dergelijke werkmethode gebruikte hij ook 
om de werkzaamheden bij HDA te plannen. Opdrachten 
werden onderverdeeld in stappen waaraan ‘invoiceable’ 
tijd werd toegekend of niet ‘invoiceable’ externe tijd 
(wachttijd). Deze tijden kenden een minimum en een 
maximum. Er werd uitgegaan van parallel lopende stap-
pen, waarbij afhankelijk de haast die men had en de in-
vloed die deze stap had op andere stappen, ontwerpers aan 
opdrachten werden toegekend. Aan een dergelijke methode 
werd ook wel gerefereerd als aan ‘networkplanning’ of 
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[ill. 37a] Bestaand PTT-formulier, 1971 
‘kennisgeving van aankomst van een aangetekend stuk’
HGA 1413

[ill. 37b] Bestaand PTT-formulier ‘bewijs van terpostbezorging’, 1971
Rechts de nieuwe voorstellen van Tel en TD, voor huisstijlpresentatie voor de PTT in 1972
HGA 1413

[ill. 39d] Huisstijlhandboeken PTT met stramienbladen, 1979
Ba. SD 

[ill. 38] Van Haaren, ca. 1976
HGA 1413 

[ill. 39a] Nieuwe beschilderingvrachtwagen van de post, ca. 1980
K. Broos, ontwerp : Total Design, Utrecht 1985, p. 82.

[ill. 39c] Nieuwe beschildering telefooncel, ca. 1980
K. Broos, ontwerp : Total Design, Utrecht 1985, p. 82.

[ill. 39b] Nieuwe belettering van postkantoor, 1981
P.H. Hefting, R.D.E. Oxenaar, ‘Achtergronden, wordingsgeschiedenis en inhoud van de PTT-bedrijfsstijl’, Het 
PTT bedrijf : denkbeelden, methoden, onderzoekingen, nr. 1 augustus 1983, p. 35.
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[ill. 40] Nieuwe huisstijl van de PTT, 1989
Koninklijke PTT Nederland NV, Handboek PTT Bedrijfsstijl [diverse delen], Den Haag 1989
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8 – MODERNISME ONDER VUUR : REVISIE VAN DE HUISSTIJL? 

 

De ontwikkeling van de basisformulieren  
verliep echter uiterst moeizaam.141 Iets wat betrok-
kenen uit die tijd niet kunnen verklaren. Pas in 1976 
werd een voorstel, inclusief een formulierenhand-
boek, goedgekeurd. Ook werd toen de bedrijfsstijl 
afgerond met het goedkeuren van de Univers en het 
kleurenvoorstel.142 De DEV en de ontwerpbureaus 
hadden vervolgens weinig zin meer om het logo – 
ze gaven nog steeds de voorkeur aan Tel’s logo –  
en het lijnlettertype in te voeren. In plaats daarvan 
promoveerden ze de als noodoplossing bedoelde  
in Univers gezette afkorting ‘ptt’ tot logo.143 De 
bureaus waren al lang blij dat dit trage project ten 
einde liep waardoor ook een financiële afronding 
mogelijk werd. De verdere uitwerking van de huis-
stijl werd verzorgd door Total Design en Studio 
Dumbar (Dumbar had in 1977 zijn eigen ontwerp-
bureau opgericht).144 Na een proefperiode voerde de 
PTT in 1981 de bedrijfsstijl officieel in [ill. 39].145 

PTT en verder 
De ambitieuze plannen van Van Haaren en de ont-
werpbureaus eindigden na meer dan tien jaar [!] in 
een uitgeklede huisstijl die geen recht deed aan het 
oorspronkelijke idee om iets bijzonders te realise-
ren. Nadat de huisstijl in 1981 eindelijk was geïn-
troduceerd, begon Studio Dumbar echter weer ge-
leidelijk vormelementen toe te voegen.146 Deze 
vormentaal werd verder uitgewerkt in een tweede 
door Studio Dumbar voor de PTT ontwikkelde huis-

                                                              
‘critical path’. Hiervoor had hij drie ‘mathematically 
trained’ ‘rationalizers’ in dienst. Henrion; ‘we believe that 
appropiate systematic methods, properly applied and con-
trolled, are vital aids to the design process. (…) Important 
decisions wich are only too often made subjectively on 
personal prejudice (called taste) should be made on the 
basis of more objective quantifiable evidence.’ Uit: F.H.K. 
Henrion & Alan Parkin, ‘Systematic Methods in Design 
Co-ordination’, DIA Yearbook, 1968, pp. 33-42 (42). 
141 Aanvankelijk hadden de ontwerpbureaus en de DEV 
nog het plan om de bedrijfsstijlelementen in te voeren door 
ze op te nemen in dit formulierensysteem. Uiteindelijk 
durfden ze dit echter niet aan. Zie: verslag bespr. Tel en 
PTT op 6 september 1973; verslag bespr. TD, Tel en PTT 
op 10 december 1973; verslag bespr. TD en PTT op 26 
augustus 1974; brief Van Haaren aan TD, 30 december 
1974 alle uit: SAA 1019. 
142 Ootje Oxenaar, ‘Stand van zaken en beslissingspunten 
vormgeving bedrijfsstijl’, 1976; SAA 1019. 
143 Het idee om de Univers als noodoplossing te gebruiken 
– in afwachting van een keuze voor één van logo’s die TD 
en Tel in 1972 hadden gepresenteerd – was afkomstig van 
Dumbar. Uit: interview Dumbar, 12 januari 2006; Dumbar 
constateerde in 1976 in een afsluitende vergadering met  
de DEV dat het gebruik van de Univers ‘kennelijk een 
permanent karakter [heeft] gekregen’. Crouwel vond de 
neutraliteit van het Univers-logo voordelen hebben maar 
bracht ook naar voren dat het minder ‘flavour’ had en een 
‘eigen gezicht’ miste. Uit: verslagen (2x) bespr. TD, Tel  
en PTT op 16 november 1976; brief Van Haaren aan TD,  
30 december 1974 beide uit: SAA 1019. 
144 Brief Dumbar aan Van der Sande, 10 maart 1977; brief 
Van der Sande aan Dumbar 15 maart 1977; brief TD en 
Dumbar aan DEV, ‘Ptt bedrijfsstijl’ [voorstel opzet huis-
stijlhandboek], 1 april 1977 alle uit: SAA 1019. 
145 Hefting, op. cit. (n. 140), p. 26. 
146 Van Haaren nam in 1976 afscheid van de DEV. Hij 
werd opgevolgd door Ootje Oxenaar. Deze kon het goed 
vinden met Dumbar en werkte steeds vaker met hem samen. 

stijl.147 Kenmerkend hiervoor zijn de op stramien 
gezette stippen, vierkanten en lijnen die vormge-
vingsuitingen een geheel eigen karakter geven.  
Ze roepen de ‘hagelslag’ in herinnering die in de 
oorspronkelijke voorstellen uit 1972 te zien was 
[ill. 40]. Deze huisstijl werd in 1989 geïntrodu- 
ceerd en was de afronding van de privatisering  
van de PTT die vanaf dat moment KPN heette.  

Tegen deze tijd had de PTT een grote repu-
tatie opgebouwd met een door Van Haaren ingezet 
kunst- en vormgevingsbeleid: ze verstrekte ruim-
hartig opdrachten aan tal van kunstenaars en ont-
werpers. Vanaf het eind van de jaren zeventig bracht 
de DEV dit beleid ook onder de aandacht van het 
grote publiek waarbij ze stelde dat ze de ‘traditie’ 
van Van Royen voortzette.148 In feite werd de posi-
tie van de PTT op het gebied van vormgeving voor 
Nederland vergelijkbaar met die van een bedrijf  
als Olivetti. Dit bedrijfsmecenaat, waarvan de huis-
stijl ondertussen als een natuurlijk onderdeel werd 
gezien, zorgde ervoor dat de PTT vanaf de jaren 
tachtig een wereldwijde reputatie begon te verwer-
ven op het gebied van vormgeving. 

De belangrijkste erfenis die de ontwikkeling 
van de huisstijl voor de PTT achterliet, was dat ze 
bij de Rijksoverheid meer begrip kweekte voor dit 
verschijnsel. Van Haaren en zijn assistent en latere 
opvolger Ootje Oxenaar werden vanwege hun prak-
tijkervaring op dit gebied regelmatig geraadpleegd 
door ministeries.149 Zo werd Van Haaren in 1976 
directeur van de Staatsdrukkerij en -uitgeverij 
(SDU), waarvan de vormgevingsafdeling ook al het 
overheidsdrukwerk ontwierp. Nog hetzelfde jaar 
werd Van Haaren benaderd door het Ministerie  
van Binnenlandse Zaken – die de SDU beheerde – 
om de ontwikkeling van de eerste ministeriële  
huisstijl te begeleiden, die uiteindelijk in 1978  
werd geïntroduceerd.150 

                                                
147 Paul Hefting, Operatie bedrijfsstijl : PTT Nederland 
1988-1989, Den Haag 1989. 
148 Witte, op. cit. (n. 100). 
149 Ootje Oxenaar werd regelmatig uitgenodigd door minis-
teries om wat te vertellen over huisstijl. Zo werd hij in de 
jaren tachtig benaderd door Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat om een expose te houden over huisstijl. Uit: 
telefoongesprek Ootje Oxenaar, 10 februari 2006. 
150 Interview Hein van Haaren, 2 april 2007; In 1982 ver-
trok ontwerper Jelle van der Toorn Vrijthoff bij de SDU 
om adjunct-directeur en daarna directeur te worden bij TD. 
Hetzelfde jaar introduceerde het Ministerie voor Onder-
wijs, Kunst en Wetenschappen een door TD ontworpen 
huisstijl. Uit: telefoongesprek Frederike Huygen, 20  
januari 2009; Frederike Huygen, ‘Total Design’ in:  
Frederike Huygen, Hugues Boekraad, Wim Crouwel : 
Mode en Module, Rotterdam 1997, pp. 154-155. 
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9 – TUSSEN MARKT EN IDEAAL : AID, TEL DESIGN EN TOTAL DESIGN 

 

9 - Tussen markt en ideaal : 
AID, Tel Design en Total 
Design 

 
De top van de Nederlandse industrie liet haar huis-
stijlen bij voorkeur ontwikkelen door Angelsak-
sische ontwerpbureaus. Zo werd de huisstijl van 
Unilever ontworpen door Design Research Unit 
(1969) en die van Shell door Loewy (1970).  
Het meest succesvolle bureau was echter AID dat 
Albert Heijn (1966) (naast kruidenier óók een grote 
producent van levensmiddelen), Van Gelder (1968),  
Verolme (1970), Akzo (1971) en Philips (1972) van 
huisstijlen voorzag. Vier van deze zeven bedrijven 
behoorden tot de top vijf van de Nederlandse indu-
strie, andere tot de top vijfentwintig. Angelsaksische 
ontwerpbureaus snoepten dus een aanzienlijk deel 
van de markt van Nederlandse ontwerpbureaus  
voor huisstijlen af.  

Tel Design en Total Design ontwierpen,  
over een periode van circa twintig jaar, vier huis-
stijlen voor de top honderd van de Nederlandse 
industrie: Spaarnestad (1969), Hollandse Beton 
Groep (1971), Bührmann-Tetterode (1975) en  
Kluwer (1968).1 Dit geringe aantal is opmerkelijk 
aangezien de Nederlandse ontwerpbureaus werden 
opgericht in een periode dat er een algeheel enthou-
siasme bestond over de succesvolle transformatie 
van Nederland tot een industriële natie. Het zou dan 
ook logisch zijn als Tel en TD zich zouden richten 
op industriële bedrijven. Juist deze bleken meer 
vatbaar voor moderne Amerikaanse management- 
en marketingmethoden. Tel en TD keurden deze 
echter af, dit in tegenstelling tot Angelsaksische 
ontwerpbureaus. Hierdoor wisten ze deze klanten 
slecht aan te spreken. 

Dit bracht hen begin jaren zeventig in de  
problemen. De groei die Tel en TD omstreeks 1970 
doormaakten, was gebaseerd op het aantal grote 
huisstijlopdrachten waaraan ze werkten. Toen be-
gin jaren zeventig de economische groei afvlakte, 
kregen ze minder opdrachten wat een bedreiging 
was voor hun bedrijfseconomische positie. Tegelij-
                                                                            
1 Top vijfentwintig (onderdeel van de top honderd) van 
Nederlandse industriële bedrijven in 1973 gemeten naar 
balanstotaal in miljarden guldens; (1. Koninklijke Petrole-
um ƒ 39,5 (2. Philips ƒ 24,2 (3. Akzo ƒ 9,16 (4. Unilever ƒ 
7,94 (5. Staatsmijnen ƒ4,14 (6. Rijn-Schelde-Verolme ƒ 
3,58 (7. Hoogovens ƒ 2,89 (8. Fokker ƒ 1,47 (9. Heineken 
ƒ 1,39 (10. Internatio-Müller ƒ 1,22 (11. Verenigde Ma-
chinefabrieken Stork ƒ 0,867 (12. Scholten’s Aardappel-
meelfabrieken ƒ 0,786 (13. Douwe Egberts ƒ 0,656 (14. 
Van Leer ƒ 0,653 (15. Hunter Douglas ƒ 0,643 (16. Van 
Gelder Zonen ƒ 0,617 (17. Bührmann-Tetterode ƒ 0,602 
(18. Albert Heijn ƒ 0,594 (19. Gist Brocades ƒ 0,571 (20. 
Hollandse Beton Maatschappij ƒ 0,56 (21. Wessanen ƒ 
0,530 (22. Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven 
(VNU) ƒ 0,506 (23. Océ-Van der Grinten ƒ 0,488 (24. 
Hagemeyer ƒ 0,469 (25. Kon. Ned. Papierfabriekƒ 0,432. 
Uit: E. Bloemen, J. Kok, J.L. van Zanden, Achtergrond-
studie : De top 100 van industrieële bedrijven in Neder-
land 1913-1990, Den Haag 1993, p. 38; Verolme fuseerde 
rond 1970 met Rijn Schelde, Spaarnestad maakte onder-
deel uit van VNU. Ook zelfstandig eindigden ze echter 
hoog in de top honderd. 

kertijd ontwikkelden Tel en TD een steeds kritischere 
houding ten aanzien van het bedrijfsleven en raakten 
sommige ontwerpers in de greep van de democra-
tiseringsbeweging. Dit zorgde voor onrust binnen  
de bureaus. Hierdoor hadden ze moeite om – zoals  
AID deed – kritisch hun bedrijfsmatige functioneren 
onder de loep te nemen. Dit wordt duidelijk aan de 
hand van een vergelijking tussen AID, Tel Design 
en Total Design. 

AID 

De receptie van AID in Nederland 
AID was tot aan het begin van de jaren zeventig 
zeer succesvol met haar huisstijlontwerpen voor 
grote Nederlandse bedrijven. Directeur James  
Pilditch vond Nederland dan ook een prettig land 
om in te werken [ill. 1a-c].2 In zijn boek I‘ll be over 
in the morning (1990) – waarin hij zijn ervaringen 
bij AID beschreef – gaf hij hoog op van het vriende-
lijke en praktische Nederlandse zakenklimaat en het 
begrip dat men er had voor creatieven. ‘The Nether-
lands, without question, was the most fulfilling and 
most enjoyable country we ever worked in – and 
other British firms would say the same […] It may 
be, too, that Dutch and British attitudes and tastes 
are not dissimilar. That no doubt helped.’3  

Pilditch was eveneens vol bewondering over 
de creativiteit van de Nederlandse ontwerpwereld. 
In 1970 prees hij in Ariadne het door TD ontworpen 
paviljoen voor de Wereldtentoonstelling in Osaka: 
‘Een meesterwerk van visuele kunst […] “I hope  
I never forget the feeling of loving life that Holland 
gave me then.”’4 Omgekeerd liet AID nauwelijks 
sporen achter in het collectieve bewustzijn van de 
Nederlandse ontwerperwereld. Aan de berichtge-
ving over het bedrijf kan het niet gelegen hebben. 
Reclamevakbladen als Ariadne en Revue der  
Reclame besteedden namelijk evenveel aandacht 
aan Tel, TD en AID. Maar die tijdschriftenartikelen 
laten zien dat de Nederlandse ontwerp- en reclame-
wereld een ambivalente houding innam ten aanzien 
van AID.  

Zo schreef de bekende boekverzorger en  
letterontwerper Gerrit Noordzij in 1969 over de 
huisstijl van AID voor Van Gelder Papier: ‘Wan-
neer iemand advertising en image-building op  
marketing wil baseren en daarbij design als ser- 
vice aanbiedt, dan betekent dat een dossier vol 
prietpraat met een flopontwerp, terwijl een goed 
ontwerp geen fortuin hoeft te kosten. De reclame-
wereld hult zich in een rookgordijn van een vage 
terminologie […] maar tenslotte komt dan toch de 
dag waarop de keizer in zijn blote gat de straat op 
moet.’5 De kwaliteit en de toepasbaarheid van het 
Van Gelder embleem waren volgens Noordzij  
waardeloos! In de perceptie van de Nederlandse 
ontwerpwereld ging goed ontwerp blijkbaar slecht 
samen met marketingopvattingen.  
                                                                            
2 Zie: James Pilditch, I‘ll Be Over in the Morning, Londen 
1990, pp. 45-58. 
3 Idem, p. 46. 
4 ‘Nederland maakte uitstekende beurt op de wereld-
tentoonstelling’, Ariadne, 25 maart 1971, pp. 413-414. 
5 Gerrit Noordzij, ‘Humbug in publicity’, De Groene 
Amsterdammer, 19 oktober 1968. 
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[ill. 1a] Management van AID, ca. 1965
Van links naar rechts, Peter Cree, James Pilditch, tegenover hem Douglas Scott
Pa. Cree

[ill. 1c] Boekomslag van James’s Pilditch, Communication by Design : 
A Study in Corporate Identity, 1970
Pa. Bakker

[ill. 1b] John Beadle (creatief directeur) en James Pilditch, ca. 1970
Pa. Munck
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Daarnaast was er ook een zekere afgunst op 
het succes van AID. Waarom koos het bedrijfsleven 
niet voor de betere Nederlandse ontwerpers? Zelfs 
de reclamewereld was deze mening toegedaan.  
Zo hield Pilditch in 1967 een lezing voor de Art 
Directors Club Nederland (ADCN) en het Genoot-
schap voor Reclame. Een bezoeker berichtte in  
Ariadne: ‘De getoonde ontwerpen waren in het al-
gemeen van middelmatige kwaliteit. In sommige 
gevallen was een belangrijk aspect als typografie 
zelfs totaal verwaarloosd […] Men behoeft geen 
chauvinist te zijn om zich af te vragen om welke 
reden een bedrijf als Albert Heijn (en hoeveel ande-
ren…?) zich tot een buitenlandse organisatie wendt, 
terwijl wij toch in Nederland waarachtig wel in staat 
zijn zulke accounts zelf op dit niveau of misschien 
zelfs beter te behandelen.6  

Het bedrijfsleven voelde zich door dergelijke 
berichtgeving onder druk gezet om zijn keuze voor 
AID te verantwoorden. Toen AKZO in 1971 een 
nieuwe door AID ontworpen huisstijl kreeg, zei haar 
hoofd Public Relations in een interview: ‘Wel zijn 
er in ons land ontwerpersgroepen die zich qua erva-
ring en capaciteiten met Allied Designers kunnen 
meten. Tel Design en Crouwel [sic!] zijn voorbeel-
den van zulke groepen. De doorslag heeft uiteinde-
lijk de zeer grote internationale ervaring van de 
Engelse ontwerpers gegeven. Akzo is nu eenmaal 
een internationale onderneming. Ook de systema-
tische en geperfectioneerde werkwijze van de  
Engelsen heeft veel gewicht in de schaal gelegd.’7  

De presentatie van AID in Nederland 
Het was niet alleen AID’s werkwijze waardoor  
bedrijven kozen voor het ontwerpbureau. Ook zijn 
agressieve benadering van de Nederlandse markt 
speelde daarin een rol. Zo introduceerde Albert 
Heijn in 1967 voor zijn restaurantketen Alberts 
Corner (tegenwoordig AC-restaurants) een nieuw 
door AID ontworpen embleem. Pilditch gaf voor 
deze gelegenheid een grootse presentatie in het  
Amsterdamse Hiltonhotel waarvoor ‘hotshots’ uit 
het Nederlands bedrijfsleven waren uitgenodigd.  
Hij liet een gelikte diapresentatie zien onder de  
titel ‘Vormgeving voor een veranderende wereld’. 
Hierin gaf AID zijn visie op het nut van vormge-
ving voor het bedrijfsleven. Het evenement werd 
voorafgegaan door een introductie van de Britse 
ambassadeur.8 Ook Crouwel was aanwezig: ‘We 
verbaasden ons erover hoe Pilditch het voor mekaar 
kreeg om de Britse ambassadeur voor zijn karretje  
te spannen om public relations te maken voor zijn 
bureau. […] een Nederlandse ambassadeur zou  
dat nooit zo doen!’9 Zelfs een verslaggever van 
Ariadne, die toch wel wat gewend was, beschreef  
                                                                            
6 ‘James Pilditch: de aard van het bedrijf moet in 
verpakking te zien zijn’, Ariadne (16), april 1967, p. 510. 
7 J. Deltenre, ‘Akzo huisstijl laat ruimte voor creativiteit; 
Eric Baskerville (directeur AID) tegenstander van strikte 
voorschriften’, Revue der Reclame (7),1971, pp. 198-199, 
(198). 
8 ‘Nieuw beeldmerk voor restaurant van Albert Heijn’, 
Ariadne (13), maart 1967, p. 399. 
9 Interview Wim Crouwel, 13 mei 2005; Een dergelijke 
presentatie was een kolfje naar de hand van Pilditch. Hij 
voelde zich uitstekend thuis in de diplomatieke wereld en 
raadde ieder bedrijf aan vooral gebruik te maken van de 

de presentatie als uiterst ‘commercieel’.10 
De presentatie ‘Vormgeving voor een veran-

derende wereld’ was gebaseerd op de gelijknamige 
(viertalige) bureaubrochure die AID in 1966 uit-
bracht [ill. 2]: ‘Dit boekje laat u zien hoe een groep 
ontwerpers, samen met het bedrijfsleven de uitda-
ging aanneemt voor de strijd om een positie op de 
markt.’11 Deze heldere taal kwam ook terug in de 
fotobijschriften in de brochure: ‘Deze vulpenver-
pakkingen deden de verkoop onmiddellijk met 25% 
stijgen’, ‘Dit ontwerp voor een groot aantal wol-
winkels verbeterde onmiddellijk de betrekkingen 
onder het personeel’ en – misschien nog wel de 
mooiste aanbeveling – ‘Deze wasbak, die voor 
goedkope huizen in Italië ontworpen werd, wordt  
nu permanent tentoongesteld in het Museum voor 
Moderne kunst in New York’. Daarnaast lieten  
gereproduceerde tijdschriftenartikelen zien dat 
AID’s werk bekend was en gewaardeerd werd 
[ill. 2a-b]. Het bureau sloot af met de verzekering 
dat ze gebruikmaakte van de nieuwste marketing-
methoden: ‘Wij geloven, dat deze technieken vele 
zekerheden bieden om het niveau van de ontwer- 
pen te verhogen. […] Wilt u ontwerpen voor een 
nieuwe wereld? Neem dan contact op met Allied 
Industrial Designers.’12  

In de Nederlandse ontwerpwereld was het in 
de jaren zestig ‘not done’ om op een dergelijke ma-
nier reclame te maken. Zo kwam de terughoudende 
bureaubrochure die Tel in 1966 uitbracht – niet 
meer dan een reeks foto’s van ontwerpproducten  
en een opsomming van opdrachtgevers – het bu-
reau bijna op een royement te staan van de Kring 
Industrieel Ontwerpers (KIO) waarvan ze lid was; 
de erecode stond het reclame maken niet toe.13  
Ook Total Design maakte nauwelijks gebruik  
van wat Crouwel ‘gerichte reclame’ noemde.14  

In een interview uit 1972 erkende Pilditch  
dat zijn verkooptechnieken in Nederlandse ogen 
misschien agressief waren. Hij ervoer zijn benade-
ring echter als natuurlijk en verbaasde zich over  
de gebrekkige ondernemingslust van Nederlandse 
ontwerpers; ‘In Engeland weet het kleinste kind,  
dat de EEG-markt een grandioos potentieel vormt 
voor Britse bedrijven. Maar ik heb gemerkt, dat  
de EEG-landen vrijwel geen aanstalten maken  
om de Engelse markt op te gaan. Ze blijven in  
het defensief en gaan niet – zoals Engeland –  
tot het offensief over.’15 Dit gebruik van derge- 

                                                                                                    
contacten en kennis die lokale ambassades hadden. Uit: 
Pilditch, op. cit. (n. 2), pp. 33-35, 54-55. 
10 Jan Stark, ‘James Pilditch op dreef over communicatie  
in huisstijlen’, Ariadne (23), juni 1970, pp. 861-863 (861).  
11 Allied Industrial Designers, Design for a Changing 
World, Londen ca. 1966; privé-archief Wibo Bakker. 
12 Ibidem; In de jaren zeventig verving AID de 
tijdschriftenartikelen door brieven die op hun verzoek door 
opdrachtgevers werden geschreven, ‘testimonials’ waarin 
zij getuigden van de prettige samenwerking met AID. 
13 Naar: Jan Middendorp, ‘Ha, daar gaat er een van mij!’ : 
Kroniek van het grafisch ontwerpen in Den Haag 1945-
2000, Rotterdam 2002, p. 101. 
14 Kees Broos, Ontwerp : Total Design, Utrecht 1983, p. 11. 
15 H.V.G., ‘AID gaat audiovisuele programma’s maken: 
James Pilditch blijft de Hollandse markt bestormen’, 
Ariadne (22), 1 juni 1972, p. 735. 
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[ill. 2] AID bureaubrochure 
Design for a changing world, 
ca. 1966 
Pa. Bakker

233



[ill. 2a] Typerend voor de commerciële benadering van AID 
was de opname van tijdschriftenartikelen over het bureau

[ill. 2b] Later werden de tijdschriftenartikelen vervangen 
door aanbevelingen van opdrachtgevers
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lijke militaire termen was niet ongewoon bij AID.16 
Pilditch had volgens eigen zeggen zijn manage-
mentvaardigheden opgedaan in het leger.17  

AID heeft marktgerichte benadering 
Ook AID’s algemeen directeur, Peter Cree, had een 
militaire achtergrond. Hij was zijn carrière begon-
nen in de Tweede Wereldoorlog als navigator bij de 
Royal Navy. Mettertijd klom hij op tot ‘lieutenant-
commander’, vergelijkbaar met de rang van majoor 
bij de landmacht. Aan het einde van zijn loopbaan 
volgde hij een door de marine gefinancierde mana-
gementopleiding om omstreeks 1961 aan een twee-
de carrière bij AID te beginnen.18 Pilditch schreef 
later over hem:‘thanks to him we managed the com-
pany safely […] He was cautious, seeing that the 
first duty of a business is to survive.’19  

Cree wist de soms wel erg ambitieuze visie 
van Pilditch goed te vertalen in concrete beleids-
plannen voor het bureau. In 1970 schreef hij een 
uitgebreid vijfjarenplan voor AID waarin hij zich 
een groei voorstelde naar een omzet van 560.000 
pond. Daarnaast zou het aantal medewerkers van ca. 
zestig moeten verdubbelen tot meer dan honderd.20 
Het belangrijkste bedrijfsdoel was het leveren van 
‘excellent work according to client criteria’. Andere 
doelen waren ‘Good image and name projection 
[van AID red.] throughout our markt area’ en  
‘Satisfying our markets’.21  

Aan het rapport lag Cree’s overtuiging  
ten grondslag dat een goed begrip van moderne 
managementmethoden onmisbaar was voor AID: 
‘Design to satisfy the CoID [Council of Industrial 
Design red.], the design profession or reigning  
amateur executives will be irrelevant to what pro-
fessional managers expect […] Designers and  
design managers alike must accept and be seen  
to understand the principles and yardsticks of  
modern management as they are expounded in  
the teaching compagnies (Proctor & Gamble,  
Unilever, Beecham etc.) and business schools.’22  
 
                                                                            
16 In het blad Design schreef een journalist in 1964 over 
AID ‘[it] has pursued the classic militairy strategy of 
establishing beachheads up the smaller countries […]  
to gain experience before tackling Germany, which is 
considered a major price.’ Waarschijnlijk waren deze 
woorden regelrecht opgetekend uit de mond van Pilditch. 
Uit: Michael Webb, ‘Design as an invisible export’,  
Design (234), June 1968, pp. 63-65 (64). 
17 Pilditch had tijdens de vervulling van zijn dienstplicht  
op de Mons Officer Cadet School een opleiding tot officier 
gevolgd waar hij als beste cadet van zijn jaar het hogelijk 
gewaardeerde ‘Sword of Honour’ ontving. Mons was samen 
met de Eaton Hall Officer Cadet School en de Royal Military 
Academy Sandhurst hét opleidingsinsituut voor landmacht-
officieren. Vervolgens diende Pilditch nog drie jaar bij de 
Royal Canadian Artillery Reserve tijdens zijn verblijf in 
Canada. Uit: ‘James Pilditch’, The Times, 8 september 1995. 
18 Interview Peter Cree, 12 oktober 2004; zie ook zijn auto-
biografie over zijn carrière in de Royal Navy met de mag-
nifieke titel: At Sea with Cree (2005). 
19 Pilditch, op. cit. (n. 2), p. 4. 
20 Allied International Designers, ‘Five Year Plan : 1971-
1975’, december 1970, p. 17-20; pa. Bakker; Omgerekend 
in Nederlandse guldens streefde AID naar een omzet van 
ca. ƒ 5 miljoen. 
21 Idem, p. 7. 
22 Idem, p. 13. 

Een managementspecialisatie waarin hij  
met name was geïnteresseerd, was marketing.  
De opkomst hiervan stond volgens hem in een  
nauwe relatie tot de behoefte aan nieuwe commu-
nicatie- en vormgevingsuitingen in het bedrijfsle-
ven. ‘Modern marketing methods, once confined  
to soap companies, are fanning through business. 
Banks, insurance compagnies and others are em-
bracing these skills. Other professions may be  
expected to follow. We should attempt to define  
this spread in order to pinpoint potential clients  
in new fields.’23  

AID focust te veel op huisstijlontwerp 
Cree kwam met zijn rapport tegemoet aan een  
belangrijk probleem; de Engelse markt voor huis-
stijlen was vrijwel verzadigd. Daarnaast ondervond 
het bureau steeds meer concurrentie van kleinere 
bureaus als Crosby, Fletcher & Forbes (het latere 
Pentagram), Wolff Olins en Henrion Design Asso-
ciates. Ook grote Amerikaanse bureaus als Lippin-
cott & Margulies, Loewy Snaith en Unimark lagen 
op de loer. AID diende het oog nog sterker op de 
Europese markt te richten; ‘On the continent there is 
very little competition of our size.’24 Cree stelde dan 
ook voor om kantoren te openen in West-Duitsland 
(1971) en Nederland (1973).25  

Tegelijkertijd moest het bureau minder af-
hankelijk worden van huisstijlopdrachten. Een jaar 
eerder al schreef hij: ‘In Allied, we have built up a 
system of work that lends itself to the solution of 
certain types of design. […] Unfortunately an effi-
cient system can have enormous drawbacks – the 
most damaging being inflexibility. As an example:  
a continuous diet of Corporate Identity work pro-
duces a system tailored to sell, design and apply  
this type of work. […] Designers used to heavy 
involvement with CI work, whilst wanting to do 
other work can find themselves in the unfortunate 
position of solving all design problems in a way  
that relates to CI work.’26 De grote hoeveelheid 
huisstijlopdrachten verminderde dus de inzetbaar-
heid van de ontwerpers en bedreigde de flexibiliteit 
en dus de continuïteit van AID.  

Daarom stelde hij in zijn vijfjarenplan voor 
beter gebruik te maken van de andere expertises van 
het bureau. AID bestond in 1970 uit drie divisies: 
grafisch ontwerpen (packaging en corporate iden-
tity), architectonisch ontwerpen en industrieel ont-
werpen, die verantwoordelijk waren voor respectie-
velijk ca. 70, 20 en 10 procent van de omzet.27  
In vijf jaar tijd – zo schreef Cree – zou dit moeten 
veranderen in respectievelijk 50, 25 en 25 procent.28 
De grootste groei zou dus moeten komen van de 
divisie industriële vormgeving. Deze was na het 
verbreken van de samenwerking met Douglas Scott 
                                                                            
23 Idem, p. 14. 
24 Idem, pp. 28-31.  
25 Idem, p. 38. 
26 Allied International Designers, ‘Report on employment 
plan, salary scale and working methods’, 27th november 
1969; pa. Bakker; De tekst vervolgde met: ‘[…] it is inte-
resting to note how many jobs end up as 1 and 2 colour 
line work, and almost the complete absence of halftone 
and 4 colour work in the Allied repertoire.’ 
27 Allied International Designers, op. cit. (n. 20), p. 8. 
28 Idem, p. 53. 
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vrijwel verdwenen. Cree stelde voor deze divisie 
opnieuw uit te bouwen. Ze zou bijvoorbeeld nieuwe 
producten kunnen ontwikkelen en verkopen aan 
bedrijven. De te ontvangen auteursrechten zouden 
vervolgens stabiele inkomsten genereren.29 Tot slot 
zag hij ook mogelijkheden in de publieke sector.  
Als AID alleen de private sector bleef bedienen  
zou het belangrijke kansen missen.30  

Reorganisatie van AID 
AID moest de te verwachten toestroom van klan- 
ten echter wel aan kunnen. Alhoewel het bureau in 
de jaren zestig een sterke groei had doorgemaakt, 
waren de organisatiestructuur en de verdeling van 
verantwoordelijkheden daar niet aan aangepast. 
Daarom diende het bureau gereorganiseerd te wor-
den. Dit was volgens Cree typerend voor de con-
soliderende fase waarin de Engelse bureauwereld 
omstreeks 1970 verkeerde. Zo was het hem opge-
vallen dat DRU management consultants had in-
gehuurd. Ook HDA besteedde veel aandacht aan 
haar efficiëntie, onder meer door de toepassing  
van verfijnde planningsmethodieken.  

Om inzicht te krijgen in de efficiency van 
AID vergeleek Cree in 1969 de kostenstructuur en 
de personeelsopbouw van AID met die van andere 
bureaus. Hierop stelde hij voor om over te gaan tot 
een nieuwe personeelsopbouw bestaande uit senior 
designers, assistent designers en junior designers. 
Deze laatsten zouden maximaal een jaar in dienst 
zijn tegen een relatief laag salaris. Dit bespaarde 
geld en voorkwam dat ontwerpers bij een bureau 
bleven ‘hangen’. Tegelijkertijd zou er ook een 
winstdelingschema en een ontwikkelingsplan  
voor ‘key people’ moeten komen.31  

Om oeverloze discussies binnen AID te ver-
mijden en als gevolg daarvan tijdsverlies en stijgen-
de rekeningen, wilde hij dat men strak de hand zou 
houden aan verantwoordelijkheden; ‘The creative 
director’s effort is, I feel, often diluted by a tradition 
of democratic view taking over and above that 
which is reasonable to produce efficient decision 
making. […] Major decision sharing is highly use-
ful and extremely well appreciated by designers 
(especially group heads), but the amount must  
again be reasonable in terms of designers making 
money by designing.’32  

                                                                            
29 Idem, pp. 24-25, 39; Een van AID’s meest succesvolle 
producten was volgens Cree de elektronische versie van 
het spel zeeslag (gezien zijn achtergrond bij de Royal 
Navy is het goed mogelijk dat het idee voor dit spel van 
hem kwam). Dit was een aan twee kanten uitklapbare 
plastic doos die de indruk wekte de commandopost van 
een slagschip te zijn. De twee spelers, die ieder aan één 
kant zaten, moesten raden op welke coördinaten de tegen-
stander zijn kruisers en slagschepen had opgesteld door om 
beurten pinnetjes op hun gerasterde speelbord te plaatsen. 
Elke ‘hit’, of ‘misser’, ging gepaard met het geluid van een 
inslag of een plons. Tot aan het begin van de jaren tachtig 
sierde dit spel menige speelgoedcatalogus; interview Cree, 
12 oktober 2004. 
30 Allied International Designers, op. cit. (n. 20), p. 14. 
31 Allied International Designers, op. cit. (n. 26). 
32 Idem. 

AID wordt eerste beursgenoteerde                  
ontwerpbureau 
Aangezien archiefmateriaal over AID uit de jaren 
zeventig nagenoeg ontbreekt, is het helaas niet dui-
delijk hoe succesvol Cree’s reorganisatie- en vijfja-
renplan was. Uit interviews blijkt echter wel dat  
zijn plannen te ambitieus waren. Net als veel andere 
ontwerpbureaus kreeg AID begin jaren zeventig te 
maken met de gevolgen van de afnemende econo-
mische groei. Op de lange termijn kende AID echter 
een enorme expansie. Geholpen door de overname 
van enkele marketing advies- en pr-bureaus groeide 
het – inmiddels Aidcom genoemde – bedrijf in 1979 
uit tot de eerste beursgenoteerde ontwerpbureauke-
ten ter wereld. Ondertussen verwierf het belangrijke 
huisstijlopdrachten zoals die voor Ericksson, Royal 
Bank of Scotland, Jaguar en Rover. Op zijn hoogte-
punt – begin jaren tachtig – telde het bureau maar 
liefst 600 medewerkers.33  

De ambitieuze groeiplannen en de markt-
gerichte strategie hadden echter hun prijs. Om de 
overnames te kunnen bekostigen moest Pilditch 
extern kapitaal aantrekken waardoor zijn zeggen-
schap verminderde. Aidcom werd in 1984 overge-
nomen door de Addison Group, een grote keten van 
reclamebureaus. Tegelijkertijd werd Pilditch aan  
de kant geschoven als voorzitter van de raad van 
bestuur en moest hij zich tot zijn spijt terugtrekken 
uit het bedrijf.34 Tegenwoordig is er van het gefrag-
menteerde Aidcom geen spoor meer terug te vinden. 
Nederlandse ontwerpbureaus zou dit niet gebeuren. 
De voornamelijk uit ontwerpers bestaande directies 
wilden zelf zeggenschap blijven houden over hun 
bedrijf. Goed ontwerp stond bij hun voorop, en niet 
zozeer het bedrijfseconomisch management zoals 
blijkt uit het relaas van Tel Design en Total Design. 

Tel Design 

‘Toverbalteam’ Tel Design 
In 1972 bracht Tel Design ter gelegenheid van haar 
tienjarig bestaan een bureaubrochure uit [ill. 3b]. 
Hierin staat een foto van Tel-medewerkers [ill. 3a] 
die opmerkelijk verschilt van die van het Tel-team 
uit 1965 [ill. 3c]. In tegenstelling tot de frisse jonge-
lieden die toen in de lens blikten, zien we vijf jaar 
later een verzameling langharige en besnorde man-
nen die uitrusten op een terras. Ze zijn slechts op-
pervlakkig geïnteresseerd in elkaar, en in de lezer 
van de brochure die door een ober koffie aangereikt 
krijgt. Op wonderbaarlijke wijze bewegen zich en-
kele biscuitjes door de lucht. Gezellig kopje koffie 
met een kaakje? Net als in de huisstijl voor Simon 
de Wit wordt hier met een knipoog naar maatschap-
pelijke conventies gekeken.  

In het voorwoord – met de titel ‘ratjetoe en 
toverbal’ – werd Tel beschreven als een ratjetoe van 
‘denkdoeners en doendenkers. Mensen van de gena-
deloze strakke opzet en van het oppakkenlatenval-
len, miskleunen-raak schieten soort. […] Tel Design 
is een toverbalteam. Er wordt speels genietend en 

                                                                            
33 Bryan Brown, ‘Obituary: James Pilditch’,  
The Independent, 11 september 1995. 
34 Op. cit. (n. 17); interview Anna Pilditch,  
17 oktober 2004. 
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[ill. 3b] Omslag bureaubrochure Tel Design, 1972
ontwerp: Rene van Raalte
Pa. Bakker

[ill. 3a] Bureaurochure van Tel Design, 1972
Pa. Bakker

[ill. 3c] Brochure ‘Tel Design Assoc.’, 1965
Derde van links Emile Truijen, tweede van rechts Jan Lucassen
Pa. Willems
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[ill. 3d] Pagina’s bureaubrochure Tel Design, 1972
Elke medewerker gaf een pagina vorm
Pa. Bakker 
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streng gepast afgezogen. Tot uw probleem is opge-
lost. Met smaak en restloos. Om het wat nabij-
oosters te zeggen. U kunt niet alles aan ons kwijt. 
We zijn óók kritisch wat de opdracht betreft. En als 
we er geen bal aan vinden, zuigen we niet. Zo zijn 
we dan óók nog.’35 Iedere medewerker van Tel, 
ontwerper of niet, had een pagina in de brochure 
vormgegeven en één opdrachtgever in het zonnetje 
gezet [ill. 3d].  

Rond dezelfde tijd deed Ariadne verslag van 
een bezoek aan Tel. Hierin kwam voornamelijk 
Dumbar aan het woord die het bureau bewust posi-
tioneerde als tegenhanger van het als zakelijk gezie-
ne TD. Zo benadrukte hij dat Tel voor 90 procent  
uit ontwerpers bestond: ‘Er zit geen zakelijk leider 
achter. Een secretaresse doet de administratie en een 
accountantsbureau heeft een grote zakelijke inbreng 
[…] We zijn opzettelijk bezig een schizofreen beeld 
te scheppen van onszelf; een designpolarisatie in de 
gunstige zin van het woord. Het ene uiterste tegen 
het andere … strenge typografie-en-illustratie te-
genover avantgarde. Het blijkt dat die twee stromin-
gen elkaar enorm stimuleren … eigenlijk begrijp ik 
niet waarom dat polarisatieprincipe niet veel alge-
mener wordt toegepast.’36 Tel presenteerde zich  
dus als een wild ontwerpbureau dat het creatieve 
experiment niet schuwde.  

Het bureau was ondertussen sterk gegroeid. 
Na de opdracht voor de NS had het huisstijlopdrach-
ten gekregen voor Spaarnestad, de Hollandse Beton 
Groep en Simon de Wit. Om deze opdrachtgevers te 
bedienen werden er in korte tijd veel nieuwe ont-
werpers aangenomen waardoor het personeelsbe-
stand in twee, drie jaar tijd verdubbelde tot zestien 
medewerkers. 37 Dumbar haalde deze rechtstreeks 
van de academies en recruteerde vooral afstuderen-
den die opvielen met hun vrije en beeldend werk 
zoals Theo Van Leeuwen en Frans van Mourik.38 
De al eerder aangenomen Gertjan Leuvelink en 
René van Raalte hadden intussen de positie van 
seniorontwerper gekregen [ill. 4a, d]. Van een  
echte hiërarchie was echter geen sprake. 

Bij het ontwerpbureau heerste een losse  
werksfeer en werd – in tegenstelling tot TD – niet  
in teams gewerkt, maar op projectmatige basis. Dit 
was het resultaat van de losse managementstijl van 
Dumbar die ook wel wordt omschreven als ‘mana-
gement bij walking around’.39 Medewerkers zagen 
hem als een charismatisch figuur; ‘Hij zette je steeds 

                                                                            
35 Tel Design, Tel Design, 1972, p. 3; pa. Bakker. 
36 Rolf Mager, ‘een toverbalteam’, Ariadne, 15 februari 
1973, pp. 204-206 (205). 
37 Medewerkers van Tel Design in 1972: Anneke Bos-
Schipper (werktekenares), Annemarie Katgert (werkteke-
nares), Dick Launspach (grafisch ontwerper), Emile Truy-
en (industrieel ontwerper), Frans van Mourik (grafisch 
ontwerper), Gert Dumbar (grafisch ontwerper), Gertjan 
Leuvelink (grafisch ontwerper), Jan Lucassen (industrieel 
ontwerper), Karel Kruisen (grafisch ontwerper), Liesbeth 
van Leeuwen (secretaresse), Nico Willems (modelbou-
wer), Peter Schuin (grafisch ontwerper), Reinild Reuser 
(grafisch ontwerpster), René van Raalte (grafisch ontwer-
per), Theo van Leeuwen (grafisch ontwerper), Ton Mar-
tens (grafisch ontwerper); uit: Tel Design, op. cit. (n. 35). 
38 Interview Gert Dumbar, 12 januari 2006; telefoonge-
sprek Ton Martens, 15 december 2005; interview Frans 
van Mourik, 12 december 2005. 
39 Interview Kitty de Jong, 16 februari 2006. 

op het verkeerde been waardoor je je wel afvroeg 
“wat ben ik eigenlijk aan het doen”.’40 ‘Hij lokte je 
uit, liet je je gang gaan en legde dan later de vinger 
op de zwakke plekken en de interessante dingen.’41 
‘Niet dat hij mee ontwierp, hij zorgde voor het  
goede klimaat.’42  

Dumbar en de ontwerpers kregen een grote 
invloed op de ontwikkeling van Tel Design, vooral 
nadat Truyen zich langzaam terugtrok [ill. 4b]. Al  
in 1970 kreeg hij – zo staat in zijn autobiografie – 
het gevoel dat voor hem de spanning er bij het ont-
werpbureau af was. Truyen had altijd al een interes-
se gehad in ontwerpmethodiek. Na de opdracht voor 
de NS besteedde hij een groot deel van zijn tijd aan 
de ontwikkeling van de studierichting industrieel 
ontwerpen aan de TH in Delft. Hier werd hij in  
1971 benoemd tot hoogleraar. Dumbar en Lucas- 
sen [ill. 4a, c] zetten hem onder druk om een keuze 
te maken en met ingang van 1974 trad hij uit de 
maatschap. Wel was hij nog tot en met 1975 bij  
het bureau betrokken als adviseur.43 

Een efficiënt bureau 
Financieel gezien ging het Tel omstreeks 1970 voor 
de wind. Uit enkele bewaard gebleven jaaroverzich-
ten blijkt dat het bureau in 1970 en 1971, respectie-
velijk 428.000 en 624.000 gulden omzette. Tel was 
opmerkelijk winstgevend, maar liefst 50% van de 
omzet was winst.44 Dit gunstige resultaat was mede 
het gevolg van de lage salarissen die TEL betaalde 
en de lage overheadkosten.45 Een nadere beschou-
wing laat zien dat het merendeel van de omzet –  
net als bij AID – afkomstig was van huisstijlop-
drachten zoals die voor de NS, de HBG, Simon de 
Wit, en de PTT. De focus op grote en winstgevende 
huisstijlopdrachten betekende dat het industrieel 
ontwerpen vrijwel verdween uit het bureau.  

In 1972 dienden zich echter geen nieuwe  
grote huisstijlopdrachten aan. Daarnaast begon een 
uit de hand gelopen verbouwing van het bureau –
gevolg van de noodzaak meer medewerkers te huis-
vesten – zwaar op de begroting te drukken.46 De 
continuïteit en de winstgevendheid begonnen in 
gevaar te komen. Dit ging vooral Jan Lucassen aan 
het hart. Hij ging daarom minder ontwerpen en hield 
zich steeds meer bezig met de zakelijke leiding van 
het bureau. In eerste instantie zocht hij de oplossing 
                                                                            
40 Interview Frans van Mourik, 12 december 2005. 
41 Telefoongesprek Ton Martens, 15 december 2005. 
42 Telefoongesprek Van Leeuwen, 29 november 2005. 
43 Zie: Emile Truijen, Emile Truijen : Brieven van een 
designer : een autobiografie, Delft 1992, pp. 113-114; 
‘Truyen’, Telwerk (12), februari 1976, p. 5; ‘Prof Truyen 
adviseur Tel Design’, Telwerk (3), februari 1974, p. 8. 
44 J. Voorhorst [Vekemans & Berk Accountants], ‘Winst- 
en verliesrekening 1971’, 22 maart 1972; HGA 1413. 
45 Ontwerper Hans Bockting: ‘Jan Lucassen bood mij een 
salaris dat mij zou noodzaken weer bij mijn ouders om fi-
nanciële ondersteuning te gaan vragen.’ Dit speelde zich af 
in 1969, in zijn plaats werd Gertjan Leuvelink aangenomen. 
Uit: Middendorp, op. cit. (n. 13), p. 107; Ontwerper Frans 
van Mourik: ‘je kon er een kamer van huren maar daar was 
dan ook wel alles mee gezegd’, uit: interview Van Mourik, 
12 december 2005; De notie dat de salarissen laag waren 
wordt bestreden door Jan Lucassen. Stagiaires kregen bij-
voorbeeld een voor die tijd hoge vergoeding van 500 gulden 
per maand. Uit: telefoongesprek Lucassen, 8 december 2008. 
46 Interview Dumbar, 12 januari 2006. 
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in een grotere efficiency. Hij schakelde de accoun-
tant in van het bureau, deze trad op als organisatie-
adviseur en onderzocht hoe de kosten beter konden 
worden beheerst.  

De resultaten van dit efficiencyonderzoek 
werden begin 1973 bekendgemaakt tijdens een bij-
eenkomst aan het personeel. Er werd een urenver-
antwoording ingevoerd en enkele medewerkers 
werden ontslagen.47 Dit gebeurde echter niet door  
de directie maar door de accountant, wat niet in 
goede aarde viel.48 Medewerkers verweten Lucas-
sen hierop geen duidelijk beleid te voeren en snap-
ten ook niet waarom de urenverantwoording no- 
dig was. Daarnaast wilden ze ook vaker hun naam 
vermeld zien bij hun ontwerpen zodat recht werd 
gedaan aan hun afzonderlijke prestaties.49  

Lucassen moet op de ontwerpers zijn over-
gekomen als de boeman die hun feestje kwam ver-
storen. Hij voelde zich door hun reactie in de hoek 
gezet. De ontwerpers wilden zich niet aanpassen  
aan de bedrijfseconomische realiteit en de strengere 
organisatiecultuur. Hun streven naar individuele 
erkenning botste volgens Lucassen ook met de  
gewenste profilering van Tel als ontwerpbureau.  
Hij schreef: ‘Aangezien wij met zijn allen uit de-
zelfde ruif moeten eten, is de kontinuïteit voor elk 
van ons van groot belang. In verband daarmee is  
de bekendheid van het buro Tel Design en de prio-
riteit van die naam voor ons van essentieel belang.’50 
Om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop 
Tel zich op de markt kon profileren, huurde hij 
midden 1973 public-relations specialist Ton Haak 
in. Lucassen kon het goed met hem vinden en zag 
hem als bondgenoot in zijn strijd om meer grip te 
krijgen op het bureau.  

Naar een aantrekkelijk profiel 
Haak schreef een communicatieplan waarin hij ex-
pliciet commentaar leverde op de beeldvorming van 
Tel zoals die mede door Dumbar’s toedoen was 
ontstaan. Volgens hem was het een ‘ervaringsfeit’, 
dat ‘teveel nadruk op het aardige van Tel Design, 
het avant-gardisme, het relativeren, het overrom-
pelen en het verwarring scheppen, tot averechtse 
resultaten leidt bij de overgrote meerderheid van de 
relevante publieksgroepen. Een wat droge, pragma-
tische aanpak – waarbij de krenten niet meer dan 30 
procent van de koek in beslag nemen – is de minst 
gevaarlijke en waarschijnlijk beste weg.’51 Tevens 
wilde hij het beeld corrigeren dat Tel alleen grote 
huisstijlopdrachten deed en duidelijker naar voren 
brengen dat het bureau ‘een gevarieerd pakket  
van designmogelijkheden aanbiedt’, ‘middelgrote 
opdrachtgevers niet schuwt’, en niet ‘wars is van 
incidentele opdrachten.’52  
                                                                            
47 ‘Traffic control’, Telwerk (6), augustus 1974, p. 6;  
‘En wat gaat dat nu wel allemaal kosten?’, Telwerk (6), 
augustus 1974, p. 8. 
48 Interview Leuvelink, 22 november 2005; interview René 
van Raalte, 2 december 2005; interview Van Mourik,  
12 december 2005. 
49 Brief Jan Lucassen aan medewerkers Tel, 10 augustus 
1973; HGA 1413. 
50 Ibidem. 
51 Ton Haak, ‘Tel Design : Aanzet voor een public  
relations plan’, 26 juni 1973, pp. 3-4; HGA 1413. 
52 Idem, p. 2. 

Een belangrijke rol in deze nieuwe profile-
ring van Tel was weggelegd voor het vanaf 1973 
uitkomende Telwerk, een tweemaandelijkse nieuws-
brief voor relaties en potentiële klanten [ill. 5].53 
Kenmerkend voor dit blad was de journalistieke 
toon waarmee recente vormgevingsprojecten wer-
den besproken. Opvallend waren de artikelen over 
opdrachtgevers die daarin vertelden over de vorm-
gevingstrajecten waaraan zij met Tel werkten. Hier-
mee liet het bureau zien dat vormgeving niet alleen 
– zoals Dumbar eerder uitdroeg – iets creatiefs was, 
maar ook onderdeel was van de pr- en marketing-
strategie van organisaties. 

De pr-waarde van Telwerk voor Tel was  
vermoedelijk groot, want op andere manieren trad 
het bureau nauwelijks naar buiten. Uitzonderingen 
betroffen enkele tentoonstellingen waarin Tel haar 
specialisme op het gebied van bewegwijzering  
onder de aandacht bracht.54 Zo ontwierp Tel in  
samenwerking met de Stichting Industriële Vorm-
geving (de opvolger van het IIV) de tentoonstelling 
‘Dutch Design for the Public Sector’ die vanaf 1973 
rondreisde over de wereld.55 Ook werkte het in 1975 
mee aan een studiedag over bewegwijzering, 
‘Linksaf, rechtsaf, alsmaar rechtdoor’, en aan de 
daaruit voortkomende tentoonstelling.56 Andere 

                                                                            
53 De nieuwsbrief – met een basisopmaak van Leuvelink – 
verscheen in een oplage van ca. 3000 exemplaren en werd 
toegestuurd aan gemeentes, waterschappen, musea, recla-
mebureaus en bedrijven. Na anderhalf jaar zwakte de 
verschijningsfrequentie af tot twee à drie keer per jaar. 
Volgens Ton Haak is het in sommige gevallen een belang-
rijke factor geweest voor het verkrijgen van een opdracht. 
Uit: telefoongesprek Ton Haak, 15 december 2005. 
54 Door de ontwikkeling van de NS-bewegwijzering ver-
wierf Tel Design veel expertise op dit gebied. Begin jaren 
zeventig kreeg Tel grote bewegwijzeringopdrachten voor 
C&A (1972-1974) en voor de nieuwe wijk Maarssenbroek 
(1973-1974). Ook ontstond er een samenwerking met het 
Rijkspsychologisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit 
Utrecht waar de psycholoog Harm Zwaga een bijzondere 
interesse voor pictogrammen ontwikkelde. Zie:  
‘Pictogrammen : Unieke straatnaamgeving in Maarssen’, 
Telwerk (1), september 1973, pp. 3-4; ‘Bouw Maarssen-
broek vordert : Bewegwijzering in uitvoering’, Telwerk 
(3), februari 1974, pp. 4-5; ‘Boodschap in beeld – De lange 
weg naar perfectie’, Telwerk (9), maart 1975, pp. 1-2;  
Tel Design, C&A, maart 1974; HGA 1413. 
55 De eerste ideeën hiervoor waren afkomstig van Van 
Haaren en de Deense Vereniging voor Industriële Vorm-
geving, uit: brief Th. van Velzen (Ministerie van CRM) 
aan Dumbar, ‘Tentoonstelling van “house styling”’, 17 
augustus 1971; HGA 1413; brief Dumbar aan Van Haaren, 
‘Tentoonstelling: Design voor de overheid in Nederland’, 
26 april 1972; HGA 1413; Plaatsen die de tentoonstelling 
zou aandoen; Kopenhagen, Parijs, London, Berlijn, Mos-
kou, Zürich en Brussel. Uit: ‘Dutch Design in Denemar-
ken’ en ‘Reizende tentoonstelling’, Telwerk (1), september 
1973, p. 7; Het huidige algemene gebruik van de term 
‘Dutch Design’ voor Nederlandse vormgeving is waar-
schijnlijk terug te voeren tot deze tentoonstelling. 
56 Net als ‘Dutch Design for the Public Sector’ werd deze 
tentoonstelling gesponsord door het Ministerie van CRM 
Ze was te zien in Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam, 
Apeldoorn, Arnhem, Amersfoort, Tilburg, Gorinchem, 
Leeuwarden en Utrecht. Ook werd een uitgebreide ten-
toonstellingscatalogus uitgebracht: Arthur Eger (red.), 
Linksaf, rechtsaf, alsmaar rechtdoor : Katalogus bij de 
tentoonstelling over bewegwijzering van de Beroepsvere-
niging Grafisch Vormgevers Nederland GVN, Amsterdam 
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exposities waar het bureau vertegenwoordigd was, 
waren die over de huisstijl van de NS in het Frans 
Halsmuseum in Haarlem (1974) en een over picto-
grammen in samenwerking met het Haags Gemeen-
temuseum (1976).57 

Coöperatie Tel Design 
Met de strengere urencontrole en Haak’s commu-
nicatieplan was Tel er echter nog niet. Wilde het 
bureau meer gevarieerde opdrachten kunnen uitvoe-
ren, dan moest ze daartoe wel in staat zijn. Daarom 
haalde Tel in 1974 de banden met Haak verder aan 
en ging het een samenwerking aan met industrieel 
ontwerper Frans de la Haye [ill. 4e].58 Eind 1975 
kreeg Tel een structuur waarin Dumbar, Haak en  
De la Haye directeur werden van respectievelijk  
de units: ‘Graphic Design’, ‘Public Relations’ en 
‘Industrial Design’. Lucassen werd algemeen direc-
teur. Hiermee speelde Tel – zo viel in Telwerk te 
lezen – in op de behoefte aan ‘geïntegreerde inscha-
keling van externe adviesfunkties’ die ze bij kleine 
en middelgrote organisaties had geconstateerd.  
Voor verdere uitbreiding dacht Tel aan architec- 
tuur en een inbreng op het gebied van marketing  
en organisatiekunde.59 

De geplande opname van Haak en De la Haye 
in de directie riep echter weerstand op bij ontwer-
pers van het eerste uur als Leuvelink en Van Raalte. 
Niet verwonderlijk aangezien zij een grote bijdrage 
hadden geleverd aan de groei en de reputatie van het 
ontwerpbureau. Leuvelink bijvoorbeeld, die in be-
langrijke mate verantwoordelijk was voor de typo-
grafische kunde van het bureau, vond het moeilijk  
te verteren dat alle eer op het conto kwam van Tel 
Design als bureau, dan wel op dat van de partners 
Dumbar en Lucassen.60  

Bij Van Raalte kwam de weerstand onder an-
dere voort uit zijn politieke engagement. Hij had  
het idee dat Tel Design een collectief, een coöpe-
ratie zou moeten worden met medezeggenschap en 
winstdeling. Om de mogelijkheden voor een coöpe-
ratie onder de aandacht te brengen nodigde hij zelfs 
een socioloog uit van de Universiteit van Amster-
dam om hierover een lezing te geven bij Tel.  

                                                                                                    
1976; zie verder: ‘Linksaf, rechtsaf, alsmaar rechtdoor’, 
Telwerk (13), juli 1976, p. 1. 
57 ‘Kindertekeningen over huisstijl NS’, Telwerk (6),  
augustus 1974, p. 7 en Telwerk (14), september 1976; 
Deze laatste tentoonstelling was te zien in de hal van  
station Den Haag Centraal waarbij een nummer van  
Telwerk functioneerde als catalogus. Conservator bij  
beide tentoonstellingen was Flip Bool. 
58 Dit contact kwam tot stand via Loek van der Sande, 
directeur van het IIV. Uit: interview Dumbar, 12 januari 
2006; telefoongesprek Lucassen, 25 november 2008. 
59 ‘Tel: drie-eenheid : Fusie van grafische, industriële 
vormgeving en public relations’, Telwerk (11), 1975,  
pp. 1-3. 
60 Interview Leuvelink, 22 november 2005, interview Van 
Raalte, 2 december 2005, interview De Jong, 16 februari 
2006; Tussendoor maakte Tel ook gebruik van de diensten 
van ontwerper Jaap Drupsteen. Deze verving Leuvelink 
die in de periode 1972-1973 zelfstandig werkte in een 
soort dependance van Tel in Drienerlo, vlakbij Enschede. 
Leuvelink kwam terug bij Tel in Den Haag toen Truyen 
hem een baan aanbood op de Technische Hogeschool in 
Delft. Interview Leuvelink, 22 november 2005. 

Dumbar en Leuvelink reageerden enthousiast, 
evenals sommige andere medewerkers.61  

Hierop ontstond er onrust, mede omdat Van 
Raalte zijn streven naar medezeggenschap vergezeld 
liet gaan van een kritische opstelling richting be-
drijfsleven. Dumbar deelde deze houding en samen 
eisten ze het recht op om al te ‘rechtse’ opdrachtge-
vers te weigeren. In hun ogen was bijvoorbeeld de 
Westland/Utrecht Hypotheekbank, die zij in verband 
brachten met huisjesmelkers, verdacht. En wat zou 
Tel Design doen, zo vroegen zij retorisch, als er een 
opdracht kwam van het Griekse generaalsregime, 
van generaal Franco, of van Pinochet?62  

Deze kritische mentaliteit heerste begin jaren 
zeventig onder meer ontwerpers. Ze wilden zich 
inzetten voor het verbeteren van de maatschappij. 
De vakvereniging Grafisch Vormgevers Nederland 
(GVN) – het in 1968 ontstane fusieresultaat van de 
GKf en de VRI – kende in die tijd bijvoorbeeld 
werkgroepen die zich bezighielden met werk voor 
Amnesty International en voor de protestbeweging 
tegen de oorlog in Vietnam.63 Ook medewerkers van 
Tel waren betrokken bij dergelijke activiteiten. Zo 
nam Dumbar in 1974 het initiatief tot de oprichting 
van een GVN werkgroep die voorlichtingsmateriaal 
ontwierp ten behoeve van de geboortebeperking in 
Bagladesh. Ook Van Raalte en Leuvelink maakten 
hier deel van uit.64  

Het is moeilijk te bepalen hoe dit idealisme 
bij Dumbar zich verhield tot zijn rol als als directeur 
van het bureau. Leuvelink memoreerde dat Dumbar 
de draak stak met zijn eigen positie als partner door 
op een van de vergaderingen te verschijnen met een 
grote sigaar in de hand als was hij een ‘kapitalisti-
sche’ directeur.65 Bij de openlijke confrontaties 
tussen directie en personeel nam Dumbar geen stel-
ling in en zakelijke beslissingen liet hij liever over 
aan Lucassen. Tegelijkertijd vertrouwde hij hem 
hierin ook niet helemaal.66  

                                                                            
61 Interview Leuvelink, 22 november 2005; interview Van 
Raalte, 2 december 2005; interview Jan Lucassen, 2 maart 
2006; De uitgenodigde socioloog was Van den Muijzen-
berg. Van Raalte kwam met hem in contact via J.H. van 
Stuivenberg, een hoogleraar economische geschiedenis 
waarvan hij enige publicaties had gelezen; e-mail, Van 
Raalte 23 november 2008. 
62 Interview Van Raalte, 2 december 2005; interview 
Dumbar, 12 januari 2006; notitie Jan Lucassen, ‘Coöpera-
tieve samenwerkingsvorm/coöperatieve besloten vennoot-
schap: kanttekeningen.’, augustus 1975; HGA 1413. 
63 Titus Yocarini, Vak in beweging : grafisch ontwerpers 
en hun organisatie [Lecturis documentaire nr. 5], Eind-
hoven 1976, p. 32; Ook sommige reclamemakers besloten 
hun vak in dienst te stellen van ‘de maatschappij’ zoals 
bijvoorbeeld bleek uit de oprichting van SIRE (Stichting 
Ideële Reclame) in 1967; Vanaf het begin van de jaren 
zeventig kwamen daar andere initiatieven bij zoals Stich-
ting Bierkaai (1971) en een reeks bureaus die onder de 
naam Welzijnskrietise Reclame en Ideële Kommunikatie 
(WRIK) werkten voor niet-commerciële klanten. Deze 
bureaus waren eind jaren zeventig bijna allemaal verdwe-
nen. Alleen in Utrecht bestaat nog een bureau onder de 
naam Wrik. Uit: Wilbert Schreurs, Geschiedenis van de 
reclame in Nederland [herziene editie, o.e. 1989], Utrecht 
2001, pp. 251-270. 
64 Uit: lezing Dumbar (voor de Universiteit Utrecht),  
10 december 2008; gesprek Dumbar, 4 maart 2009. 
65 Interview Leuvelink, 22 november 2005. 
66 Interview Dumbar, 12 januari 2006. 
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[ill. 4d] Gertjan Leuvelink
Telwerk (6), augustus 1974, p. 2

[ill. 4e] Frans de la Haye
Telwerk (8), december 1974, p. 6

[ill. 4b] Emile Truijen
Telwerk (12), februari 1976, p. 5

[ill. 4c] Jan Lucassen 
Telwerk (1), september 1973 p. 4

[ill. 4a] Gert Dumbar en Rene van Raalte tijdens een 
personeelsuitstapje van Tel Design, ca. 1975
Pa. Dumbar

[ill. 5] Telwerk nr. 1, september 1973
HGA 1413
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Lucassen voelde – ondanks vele discussies 
met Van Raalte – niets voor een coöperatie zoals 
blijkt uit enkele van zijn notities: ‘De cooperatie 
heeft […] een wat “linkse”, zogenaamd “progres-
sieve” signatuur. Onze opdrachtgevers […] ken- 
nen (of erkennen) die signatuur niet. Voor een 
“diensten-verlenend” buro als Tel lijkt elke extra 
“hindernis” uit den boze. Wanneer je over een  
sloot moet springen, doe je dat toch ook niet nog 
eens met extra “ballen lood” in je zakken.’67 Eind 
1975, kort voordat de nieuwe organisatiestructuur 
van Tel officieel inging, stuurde de directie een brief 
aan het personeel met als titel ‘Geen Cöoperatie’:  

‘De verhoudingen zoals ze tot dusver waren 
en waarin, zo zien wij het, sprake was van ‘halve 
democratie’ of misschien zelfs van ‘schijndemocra-
tie’, moet veranderen in een situatie waarin expli-
ciete ‘gezagslijnen’ bestaan en waarin die punten, 
waar symptomen van democratisering opdoemen, 
concreet worden vastgelegd […) De duidelijkheid 
die nu ontstaat moet de basis zijn waarop iedereen 
zijn beslissing kan baseren met Tel door te gaan of 
niet.’68 Het belangrijkste argument dat de directie 
aanvoerde tegen de coöperatie was dat de meeste 
medewerkers niet beschikten over wat ze bij ‘een 
gebrek aan een beter woord’ aanduidde als ‘onder-
nemerschap’. Ze constateerde dat als puntje bij  
paaltje kwam, Van Raalte de enige was die daad-
werkelijk wilde deelnemen in de ‘coöperatie’.69 

Met deze resolute brief werd het coöpera-
tieve streven bij Tel voorgoed de kop ingedrukt. 
Wel stelde Lucassen nog een personeelsvertegen-
woordiging in, al zal die vermoedelijk gezien zijn 
als een doekje voor het bloeden. Het wantrouwen  
en de frustratie bleven bestaan en gingen ten koste 
van de aandacht die moest uitgaan naar het ont-
werpen en de acquisitie.70 De motivatie om in de 
bestaande samenstelling te werken daalde dan  
ook en medewerkers als Leuvelink, Van Raalte  
en Dumbar begonnen uit te kijken naar een toe-
komst buiten Tel Design.71  

                                                                            
67 Lucassen, op. cit. (n. 62). 
68 Brief Dumbar, Lucassen, Haak en La Haye aan mede-
werkers Tel, ‘Geen Coöperatie’, 24 september 1975; HGA 
1413. 
69 Ibidem; Gertjan Leuvelink durfde het uiteindelijk niet 
aan. Uit: interview Lucassen, 2 maart 2006; Bij een coöpe-
ratie zouden de bestaande eigenaren, Dumbar en Lucassen 
een deel van hun aandelen moeten verkopen aan mede-
werkers. Deze zouden daarvoor geld moeten lenen en 
zouden dan – net als Dumbar en Lucassen – aansprakelijk 
zijn voor verliezen, ofwel meedelen in de winsten van het 
bedrijf. Een risico dat velen niet durfden te nemen. Daar-
naast was het problematische van een coöperatieve struc-
tuur dat het lastig was medewerkers te ontslaan en de 
doorstroom in het bedrijf te bevorderen. 
70 Tijdens een van de bijeenkomsten die gewijd waren aan 
de medewerkersparticipatie ontstond zelfs de lachwekken-
de situatie dat de medewerkers massaal in staking gingen 
en zich stante pede als groep werkloos bij de receptie van 
het GAK meldden. Uit: interview De Jong, 16 februari 
2006. 
71 Interview Leuvelink, 22 november 2005; interview  
Van Raalte, 2 december 2005; telefoongesprek Haak,  
15 december 2005. 

Tel Design valt uit elkaar 
Gertjan Leuvelink vertrok in 1976 als eerste. Samen 
met twee stagiaires – Matt van Santvoord en Gerard 
Schilder – en industrieel ontwerper Onno van Nier-
op vormde hij in 1977 het ontwerpbureau 2D3D dat 
al snel een grote huisstijlopdracht binnensleepte 
voor het baggerbedrijf Koninklijke Volker Stevin.72 
Het ontwerpbureau stond in eerste instantie nog in 
het telefoonboek vermeld als ‘Ontwerperscollec-
tief’.73 Dit was een overblijfsel van de betrokkenheid 
van Van Raalte die zich op het laatste moment terug-
trok uit 2D3D. In 1977 zou ook hij vertrekken bij Tel 
en met Hans Kruit gaan samenwerken, nadat hij nog 
overwogen had zich aan te sluiten bij Dumbar.74  

Dumbar vertrok korte tijd later. De druppel 
die de emmer deed overlopen was, zo vertelde hij  
in een interview, het niet-nakomen van de belofte 
tot winstdeling voor de medewerkers.75 De rest  
van de directie was daarop teruggekomen vanwege 
de verslechterende financiële situatie. Dumbar nam 
de NS en de PTT mee als opdrachtgevers en richtte 
nog hetzelfde jaar een eigen ontwerpbureau op: 
Studio Dumbar. Dit bureau verkreeg al snel grote 
huisstijlopdrachten voor ziekenhuis Westeinde,  
de ANWB (in samenwerking met TD) en het Rijks-
museum. In 1980 telde het bureau al zo’n tien me-
dewerkers en in de loop van de tijd groeide het nog 
verder uit dankzij opdrachtgevers als KPN, de poli-
tie en de Rijksoverheid.76 Lucassen trad midden 
1977 af als directeur en vestigde zich als freelance 
adviseur.77 Hiermee was niemand meer over van  
de bezetting van het ontwerpbureau van vóór 1970.  

Met de overgebleven Tel-‘naam’ moesten  
de overgebleven partners Haak en De la Haye een 
nieuwe start maken met een praktisch failliet bu-
reau.78 De belangrijkste ontwerper was voortaan 
Andrew Fallon, die een jaar eerder was aangeno-
men als vervanger van Leuvelink. Hij werd direc-
teur van de grafische vormgevingsunit en nieuwe 
partner.79 Na enkele ontslagen gingen de drie part-
ners met vier medewerkers verder. Tel verwierf al 
snel grote huisstijlopdrachten voor Delta Lloyd en 
de gemeente Enschede, en een bewegwijzeringsop-
dracht voor de Rijkspostspaarbank. Het bureau werd 
weer winstgevend en telde in 1980 vijftien mede-

                                                                            
72 Dit via bemiddeling van Lucassen en de voormalige pr- 
manager van HBG die ondertussen bij Volker Stevin werk-
te: interview Lucassen, 2 maart 2006. 
73 Middendorp, op. cit. (n. 13), pp. 134-135. 
74 Idem, pp. 108-109; interview Van Raalte, 2 december 
2005. 
75 ‘Gert Dumbar uit TEL’, Telwerk (18), februari 1977,  
p. 2; interview Dumbar, 12 januari 2006. 
76 Brief Dumbar aan A. Maessen (Ministerie van O&W), 
‘Huisstijl Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen’, 
september 1980; privé-archief Gert Dumbar. 
77 ‘Jan Lucassen uit TEL’, Telwerk (18), mei 1978, p. 9. 
78 Dit waren de Westland Hypotheekbank en de in 1976 
opgeheven Stichting Industriële Vormgeving (SIV). Deze 
was Tel 80.000 gulden schuldig voor het ontwerp en de 
opmaak van haar tijdschrift De Vorm! Uit: interview De 
Jong, 16 februari 2006; Het idee dat Tel Design toentertijd 
bijna failliet zou zijn, wordt bestreden door Dumbar. Uit: 
interview Dumbar, 12 januari 2006. 
79 ‘Andrew Fallon volgt Gert Dumbar op’, Telwerk (18), 
februari 1977, p. 2. 
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werkers.80 Tegenwoordig is Tel Design een middel-
groot ontwerpbureau dat, evenals Studio Dumbar, 
met name de publieke sector bedient.  

De problemen waarmee Tel te kampen had in 
de jaren zeventig teisterden ook Total Design. Ook 
dat bureau kreeg te maken met organisatorische 
perikelen en interne conflicten.  

Total Design 

Total Design?  
In het midden van de jaren zeventig liet TD een  
foto maken van haar medewerkers [ill. 6a]. Het 
contrast met een foto van het bureau uit de begin-
jaren is groot. Zelfbewust poseerden de partners 
toen op de foto met naast zich hun werknemers; 
klaar om het gesprek met de opdrachtgever aan  
te gaan en de vormgevingswereld te veroveren 
[ill. 6b]. Op de latere foto zijn de oorspronkelijke 
partners Wissing, Kramer en de gebroeders Schwarz 
verdwenen. De enige partner die bleef, Wim Crou-
wel, zit verscholen achter het nu voltallige personeel. 
Van enig hiërarchisch onderscheid is geen sprake 
meer, alle werknemers staan in de spotlights. Wat 
was hier gebeurd?  

Toen een journalist van Goed Wonen in 1964 
een bezoek bracht aan het jonge bedrijf, kreeg hij 
een rondleiding van een enthousiaste Friso Kramer: 
‘Je wilt niet alleen maar drukwerkjes maken, maar 
alles, het totaalbeeld vormen. […] Met het produkt 
zelf, de machines, de fabrieksruimte, de verpakking, 
de transportmiddelen, de verkooptechnieken moet 
men zich kunnen identificeren. […] Het idee “Total 
Design” moet een levende gedachte worden.’81 De 
journalist zal instemmend hebben geknikt. In zijn 
artikel schreef hij: ‘Dat TD zich op een belangrijke 
weg bevindt, is zeker […] Groepering zal noodzake-
lijk zijn in een maatschappij waarin de specialist een 
steeds belangrijkere plaats inneemt, en het rader-
werk van produktie en consumptie steeds veelom-
vattender wordt.’ 

De behoefte aan ‘Total Design’ bleek echter 
minder groot dan gehoopt. Zelden vroeg een op-
drachtgever om grafische én industriële ontwerpen. 
Huygen wijt dit in Mode en Module aan de verschil-
len qua benodigde investeringen en levensduur.  
Ook schrijft ze dat de besluitvorming inzake de- 
ze producten door de bedrijven via verschillende 
afdelingen verliep. Grafisch ontwerpen lag meer in 
het verlengde van reclame en pr, terwijl industrieel 
ontwerpen meer hoorde bij de technische product-
ontwikkelingsafdelingen van een bedrijf.82  

Een veel belangrijkere reden voor het ontbre-
ken van een integrale ontwerpaanpak, is echter dat 
bedrijven niet zozeer gedreven werden door een 
behoefte aan ‘goede’ vormgeving, maar door de 

                                                                            
80 Telwerk (18), mei 1978, ‘Tel moderniseert huisstijl Delta 
Lloyd’, pp. 1-5; ‘Tel stippelt nieuwe huisstijl uit voor 
gemeente Enschede’, Telwerk (20), september 1979, pp. 2-
5; ‘Bewegwijzering bij RPS geen panacee voor Kafkaiaan-
se vergroeiingen’, Telwerk (19), december 1978, pp. 2-4. 
81 ‘Een totaal bezoek’, Goed Wonen, januari 1964, pp. 1-4 
(2). 
82 Frederike Huygen, ‘Total Design’ in: Frederike Huygen, 
Hugues Boekraad, Wim Crouwel : Mode en Module, Rot-
terdam 1997, p. 141. 

wens naar een goed imago. Een huisstijl was het 
beste instrument om dat te bereiken. Een integrale 
aanpak vond dan ook geen weerklank bij de direc-
ties van de meeste bedrijven. Uitzondering was de 
Deventer beddenfabrikant Auping waarvoor TD 
meubels, stands, drukwerk en een directeurswo- 
ning ontwierp.83  

Los daarvan bleek het team industriële vorm-
geving moeilijk rendabel te maken. Kramer kon zich 
slecht aanpassen aan de georganiseerde werkwijze 
van TD. Huygen schreef: ‘Zijn werk kon alleen 
floreren op basis van het speciale en persoonlijke 
contact met de opdrachtgever […] Zijn ontwerpen 
werden niet geboren in een kantoor van negen tot 
vijf’.84 De verliezen van Kramer’s team liepen jaar 
na jaar op. Hoewel zijn enthousiasme er niet onder 
leed, was het moeilijk voor de andere, wél redelijk 
draaiende teams, om hier onverschillig onder te 
blijven. Nadat hij in 1967 zijn enige assistent had 
moeten ontslaan, trad Kramer in 1968 uit het bu-
reau. Vanaf dat moment werd TD in feite een  
grafisch ontwerpbureau. 

 
Financiën en organisatie 
In de eerste jaren van haar bestaan had TD moeite 
om grote opdrachten van het bedrijfsleven te ver-
werven. De belangrijkste projecten waren de huis-
stijl voor PAM en SHV, een tentoonstellingsont-
werp voor de ‘Internationale Verkehrs Ausstellung 
München’ en een huisstijl voor Organon. Pas in 
1968 begonnen zich met enige regelmaat grotere 
opdrachtgevers aan te dienen zoals Furness en 
Randstad, en een reeks middelgrote opdrachten. 

Grote opdrachten hadden echter hun nadelen. 
Zo was TD’s ontwerp van het Nederlandse pavil-
joen voor de wereldtentoonstelling in Osaka in 1969 
verantwoordelijk voor 70 procent van de omzet!85 
Door de onregelmatigheid waarmee dergelijke op-
drachten binnenkwamen, viel het werk moeilijk te 
plannen. De ene keer was er sprake van overbezet-
ting, de andere keer was er onderbezetting. De om-
zet steeg ondertussen van twee ton in 1963 tot bijna 
twee miljoen gulden in 1971, een topjaar voor TD 
waarin het zijn grootste winst tot dan toe boekte:  
ƒ 114.000.86  

De gebroeders Schwarz zagen TD vanaf het 
begin niet zozeer als een investering die haar geld 
moest opbrengen, maar als iets wat ze leuk vonden 
om te doen.87 In de loop van de tijd konden zij er 
echter niet omheen dat TD efficiënter moest gaan 
werken. Aanvankelijk hoefden ontwerpers hier 
nauwelijks rekening mee te houden. Ze bemoeiden 
zich niet met de financiële afspraken die met op-
drachtgevers werden gemaakt en kregen een gega-

                                                                            
83 Idem, p. 145. 
84 Idem, p. 140. 
85 Idem, p. 141. 
86 Omzet en bedrijfsresultaat in duizenden guldens; 1963 
199/-4, 1964 267/-70, 1965 425/+32. Over de periode 
1966-1967 liepen volgens Huygen omzet en winst terug 
om pas in 1968 weer een stijgende lijn te vertonen; 1969 
1.018/+75, 1970 1.851/+20, 1971 1.906/+114, 1972 
1.353/-32. Vervolgens kwam het bureau weer in de rode 
cijfers terecht. Uit: Huygen, op. cit. (n. 82), p. 140 (n. 30 
en 36). 
87 Interview Paul Schwarz, 19 december 2005. 
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[ill. 6a] Medewerkers van Total Design, ca. 1975
Rechtsboven Crouwel en Bos
Frederike Huygen, ‘Total Design’ in: Frederike Huygen, Hugues Boekraad, Wim Crouwel : Mode en 

Module, Rotterdam 1997, p. 156 

[ill. 6b] Partners van Total Design en enkele werknemers, 1964
V.l.n.r: Benno Wissing, de gebroeders Paul en Dick Schwarz, Friso Kramer, Wim Crouwel
Frederike Huygen, ‘Total Design’ in: Frederike Huygen, Hugues Boekraad, Wim Crouwel : Mode en Module, Rotterdam 1997, p. 139

[ill. 7] Wissing en Kowalke, ca. 1968 
Frederike Huygen, ‘Total Design’ in: Frederike Huygen, Hugues Boekraad, Wim Crouwel : 

Mode en Module, Rotterdam 1997, p. 133
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randeerd en goed loon.88 Als er verlies werd ge-
draaid, zo was de onbekommerde houding bij  
ontwerpers, dan zou dat het komend jaar wel  
weer gecompenseerd worden.89  

Dit was de reden dat de gebroeders Schwarz 
in 1967 een urenverantwoording invoerden.90 Op 
deze manier konden ze zien wat de verhouding was 
tussen de gewerkte uren en de inkomsten. Deze 
praktijk, heel gebruikelijk bij reclamebureaus, bete-
kende een professionalisering van het vak grafisch 
ontwerpen. De tot dan toe bestaande richtlijnen van 
de GKf en de VRI – die bedoeld waren om concur-
rentie tussen hun leden te vermijden – gingen uit 
van vaste bedragen voor bijvoorbeeld het ontwerp 
van een boekomslag of een beeldmerk. Er werd 
echter geen rekening gehouden met de moeilijk-
heidsgraad of de grootte van een opdracht. Door 
uurtarieven te introduceren kon een realistischere 
beloning worden bereikt.91 

Huisstijlen als een inwisselbare jas 
Een gevolg van deze nadruk op controle en efficiën-
tie was dat TD in de ogen van ontwerpers teveel 
weg kreeg van een echt bedrijf. Zo schreef Crouwel 
in 1969: ‘wat me het meest verontrust, is dat we een 
soort produktiebedrijfje hebben waarin alle energie 
in het produceren gaat zitten’.92 Wissing uitte zich 
op soortgelijke wijze toen hij Total Design be-
schreef als ‘de fabriek’.93 Frappant is natuurlijk dat 
juist hij hieraan had bijgedragen door zijn nadruk op 
een gesystematiseerde en genormaliseerde werkwij-
ze. De bedoeling van het gesystematiseerde werken 
en van de arbeidsdeling was dat de ontwerpers meer 
tijd zouden hebben voor de ‘intrinsieke problemen’ 
en het inhoudelijke werk.94 Juist de bureauvorm zou 
de ontwerpers meer tijd moeten opleveren voor het 
onderzoek en de research die zij nodig hadden om 
het vak vooruit te helpen.95 

                                                                            
88 In een niet ondertekend arbeidscontract van TD (opge-
steld door Paul Schwarz) met Crouwel van 17 december 
1962 staat een maandloon van ƒ 3000 plus 15 procent 
winstdeling. Uit: SAA 1019; Een ‘mannelijke nijverheids-
arbeider […] boven de 25’ verdiende in 1963 gemiddeld 
ca. ƒ 600. Uit: CBS, Statistisch Zakboek 69, Den Haag 
1969, p. 226. 
89 Interview Wim Crouwel, 13 mei 2005. 
90 Huygen, op. cit. (n. 82), p. 147. 
91 Sommige ontwerpers – zoals bijvoorbeeld de bekende 
typograaf Mart Kempers – reageerden geschokt op de 
invoering van uurtarieven bij TD, zo vertelde Paul  
Schwarz in een interview. Hij daagde hem hierop uit om 
een jaar lang bij te houden hoe de tijd die hij aan opdrach-
ten besteedde zich verhield tot zijn inkomsten. Hieruit 
bleek dat Kempers een wel erg mager uurloon kreeg. Uit: 
interview Schwarz, 19 december 2005. 
92 Huygen, op. cit. (n. 82), p. 143. 
93 Idem, p. 144. 
94 Brief van Benno Wissing aan Kees Broos, 15 januari 
1983, zie: Broos, op. cit. (n. 14), p. 12; Huygen, op. cit.  
(n. 82), p. 144 (n. 47) geciteerd in: Paul Hefting, Koosje 
Sierman, Dingenus van de Vrie (red.), Benno Wissing : 
Grafische & ruimtelijke ontwerpen, Rotterdam 1999,  
p. 74; Huygen, op. cit. (n. 82), p. 143. 
95 ‘We hebben de zaak zo opgezet, dat wij ons naast ons 
werk met research bezig kunnen houden’ zo zei Kramer 
enkele jaren eerder over het toen net opgerichte bureau. 
Uit: op. cit. (n. 81), p. 2. 

Tegelijkertijd raakten ontwerpers teleurge-
steld in het bedrijfsleven dat een huisstijl vaak 
slechts zag als een middel om zich zo voordelig 
mogelijk te profileren. Zo kreeg TD op een gegeven 
moment van de SHV het verzoek een huisstijl te 
ontwerpen voor haar concurrent de SSM. Dit wekte 
natuurlijk enige bevreemding. Tot ontsteltenis van 
TD bleek dat het een geheime dochter was van de 
SHV. De voor SSM ontworpen huisstijl moest dan 
ook afwijken van die van de SHV.96 Volgens Crou-
wel druiste een dergelijke opdracht in tegen hun 
principes: ‘Huisstijlen waren er niet om het publiek 
te misleiden maar om het helderheid te verschaffen 
[…] Toen hebben wij van Carp en Van der Most 
van Spijk een lesje in economie gekregen waaruit 
bleek dat wij wel heel erg simpel over die dingen 
dachten […] in dit geval hebben wij het gedaan.’97  

Crouwel ging pragmatisch met deze proble-
matiek om. Hij had ten aanzien van opdrachtgevers 
een duidelijke mening: ‘Men accepteert een op-
dracht met een gegeven filosofie of men accepteert 
deze niet. We kunnen niet de uitgangsfilosofie van 
de opdrachtgever gaan ombuigen.’98 Wissing daar-
entegen hoopte wel dat dit mogelijk was, maar werd 
hierin regelmatig teleurgesteld [ill. 7]. Al in 1966 
schreef hij dat veel opdrachtgevers alleen maar 
geïnteresseerd waren in de verkoop van hun produc-
ten. Een ontwerper kon hierop volgens hem maar  
op twee manieren reageren. De eerste was dat hij 
‘surprisemaker’ werd, oftewel iets leuks maakte 
voor de opdrachtgever zonder zich wezenlijk met  
de inhoud te bemoeien. De andere optie was ‘de 
akzidenz-confectie’, waarmee hij refereerde aan  
de huisstijlen die TD ontwierp: ‘als de inhoud dan 
echt niet zo belangrijk is dan kunnen we de lui alle-
maal ook in hetzelfde pak steken. Als er een dan  
iets leuks te vertellen heeft dan komt dat er zonder 
schoudervullingen ook uit.’99  

Democratische projectorganisatie TD 
Eind jaren zestig raakte Wissing, net zoals sommige 
ontwerpers bij Tel Design, steeds meer beïnvloed 
door de democratiseringsbeweging. TD moest vol-
gens hem een coöperatieve vorm aannemen, een 
open projectorganisatie worden, waar medewerkers 
‘de verantwoordelijkheid moesten delen in de kapi-
taalsbestemming van de onderneming’.100 Ontwer-
pers dienden volgens hem het beleid van een bedrijf 
te bepalen en niet de financiers, in casu de gebroe-
ders Schwarz.  

                                                                            
96 De scheepvaartmaatschappij SSM was al sinds de jaren 
twintig in handen van SHV. De buitenwereld wist niet 
beter dan dat het een zelfstandig bedrijf was. Eigenaar Van 
der Vorm had het bedrijf verkocht aan SHV op voorwaar-
de dat hij directeur mocht blijven en dat tijdens zijn leven 
niet bekendgemaakt zou worden dat het eigendom was van 
SHV. Uit: Interview Crouwel, 13 mei 2005. 
97 Interview Crouwel, 13 mei 2005. 
98 Huygen, op. cit. (n. 82), p. 144 (n. 48). 
99 Benno Wissing, ‘de opdracht’, ca. 1968; SAA 1019;  
Het betreft een korte tekst die het midden houdt tussen een 
eigen artikel en een verslag van een gesprek met enkele 
medeontwerpers, waaronder Schrofer, over ‘de opdracht’ 
vanuit de GKf. 
100 Brief van Benno Wissing aan Kees Broos, 15 januari 
1983 geciteerd in: Huygen, op. cit. (n. 82), p. 144. 
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Deze bleven een efficiëntere organisatie na-
streven. Zo schreef Paul Schwarz in 1971 in een 
nota dat de democratische verhoudingen niet langer 
functioneerden in een organisatie met 35 medewer-
kers. Er was een organisatiestructuur nodig met 
duidelijke taakomschrijvingen voor iedereen.101  
Ook Crouwel was niet enthousiast over de ideeën 
van Wissing. Nieuwe, meer democratische overleg-
structuren waren volgens hem uitsluitend mogelijk 
in situaties die ‘niet economisch gebonden zijn zoals 
bijv. in universiteiten, hogescholen en wetenschap-
pelijke instituten.’ TD was echter, zo stelde hij wél 
economisch gebonden.102 

De spanningen tussen Wissing en de andere 
partners liepen hoog op toen deze – mede op insti-
gatie van enkele andere medewerkers – begin 1971 
voorstelde de huisstijlopdracht voor De Gruyter  
met een ‘autonoom’ team uit te voeren dat losstond 
van TD. De partners waren bang dat dit tot een 
scheuring van het bureau zou leiden en gingen niet 
akkoord. Hoe graag ze hem ook zouden houden, ze 
vonden dat hij TD moest verlaten als hij niet tot 
inkeer kwam.103 Hoewel dit conflict met een sisser 
afliep, waren de verhoudingen ondertussen danig 
verstoord. Dit leidde in 1972 tot het vertrek van 
Hartmut Kowalke én Wissing. Ook de gebroeders 
Schwarz vertrokken hetzelfde jaar. Hen was het 
plezier in de onderneming ondertussen vergaan.104  

Maatschappelijk gemotiveerd ontwerp 
Met het vertrek van Wissing was de rust nog niet 
weergekeerd bij TD. Het bureau bleef ontheemd 
achter en er waren, zo schreef Huygen in Mode en 
Module, twee partijen ontstaan waarbij de een de 
nadruk legde op efficiënt werken – ‘niet lullen maar 
poetsen’ – en de ander zich sterk bleef maken voor 
vernieuwend ontwerp en experiment. Deze obser-
vaties ontleende ze aan een uitgebreid plan dat  
ontwerper Wim van der Weerd schreef in 1973.  
Hij maakte zich hierin sterk voor een nieuw elan 
voor het bureau. Zowel zakelijk als maatschappe-
lijk gezien ervoer Van der Weerd de focus op huis-
stijlen bij TD als een probleem.  

Hij constateerde dat de markt voor ‘stricte 
corporate identity’s’ snel kleiner werd. Daarnaast 
was het ‘voor een ontwerper op langere termijn niet 
doenlijk voor klanten te werken die eigenlijk al 
onmiddellijk tussen de regels laten weten niet méér 
te willen dan weer een beeldmerk en een paar ge-
bruiksregels’. Als TD doorging met het aanbieden 
van ‘steeds goedkopere, want devaluerende, visuele 
identifikatieprogramma’s’ zag hij het somber in. 105 

                                                                            
101 Paul Schwarz, [zonder titel], 4 januari 1971; SAA 1019. 
102 Wim Crouwel, ‘Total Design’, 1 januari 1971; SAA 
1019. 
103 Brief van Crouwel, Schwarz en Schwarz, 11 februari 
1971; [vergaderverslag], 25 februari 1971. Uit: brief van 
Wissing, 1 maart 1971; brief van Crouwel aan Wissing, 
‘maandagavond’, maart 1971; verslag van ‘Gesprek Benno 
– Paul’, 2 maart 1971. Alle uit: SAA 1019. 
104 ‘Ik blijf als uitgangspunt houden dat iedereen plezier 
moet hebben in hun werk’, zo schreef Paul Schwarz in 
1971. Uit: Paul Schwarz, [zonder titel], 4 januari 1971; 
SAA 1019. 
105 Wim van der Weerd, ‘Persoonlijk bericht aan Total 
Design : evaluatie m.b.t. het ontwerpbureau’, 18 juni 1973; 
SAA 1019. 

Van der Weerd vond dat de verslechterde economi-
sche situatie TD er niet van moest weerhouden 
vormgeving in een bredere zin te onderzoeken.  

Als voorbeeld van een gemiste kans noemde 
hij Bos’ huisstijl voor de gemeente Dronten (1973), 
een fraai stukje werk, ‘Maar zou jij er nu ineens 
willen wonen?’, schreef hij aan Crouwel. ‘Wij had-
den de kans moeten grijpen om ons meer te verdie-
pen in het fundamentele verlangen van Dronten naar 
meer inwoners. Maak er dan een groenoase van in 
een vlakke polderwoestijn […] In Delft is het ook 
gelukt maffe straten te veranderen in gestruktureer-
de groen-chaos [!]; paradijsjes voor kinderen en de 
meeste bewoners. Zelfwerkzaamheid van de bewo-
ners kan worden gestimuleerd als er maar designers 
en specialisten zijn die kennis ter beschikking stel-
len.’106 Maatschappelijk gemotiveerd design diende 
volgens hem een belangrijk doel te worden van TD. 

Zo zou het bureau moeten afzien van ‘hand  
en spandiensten aan de grote vervuilers en milieu-
verziekers’. Een ontwerper behoorde ‘binnen zijn 
mogelijkheden mee te werken aan de beperking van 
verspilling en aan verduurzaming van produkten die 
hij ontwerpt […].’107 Alhoewel een en ander voor 
sommigen misschien wat al te ethisch verantwoord 
was, was hij ervan overtuigd dat dit positief zou 
werken op het elan van de ontwerpers en zich daar-
mee zou vertalen in een overtuigende houding naar 
opdrachtgevers. Ook bij hen zou een mentaliteits-
verandering plaatsvinden. 

Organisatie van TD 
Crouwel reageerde afwijzend op de nota van Van 
der Weerd. Hij was ondertussen de belangrijkste 
directeur van TD geworden.108 De andere directeu-
ren waren toen Ben Bos en Hans Wierda, afkomstig 
van het in 1970 overgenomen ontwerpbureau Inte-
gral Design Associates.109 Tot aan het einde van zijn 
directeurschap bij TD in 1982 voer Crouwel een 
voorzichtige koers, balancerend tussen economische 
rendabele bedrijfsvoering en ideaal. Hoe het bureau 
in deze jaren echter precies functioneerde, valt door 
de gebrekkige toegang tot archiefmateriaal moeilijk 
te reconstrueren. Toch doemt het beeld op van een 
bureau dat – in ieder geval organisatorisch gezien –
 vasthield aan haar bestaande manier van werken en 
zich niet wilde aanpassen aan de veranderende om-
standigheden.  

Een gezonde bedrijfseconomische positie leek, 
net zoals al in het einde van de jaren zestig, het bes-
te te bereiken door de organisatie efficiënter te ma-
ken, en niet door marktgerichter te opereren. Conti-
nu werden er plannen gemaakt – soms meerdere per 
jaar – door partners, medewerkers, of externe advi-
seurs om de organisatie aan te passen [ill. 8]. Kon er 
misschien efficiënter gewerkt worden door een bete-
re calculatie en opdrachtenbegeleiding? Moest de 
organisatie strikt of juist flexibel zijn? In de praktijk 

                                                                            
106 Ibidem.  
107 Ibid.  
108 De aandelen van de gebroeders Schwarz werden door 
TD overgenomen waarbij het bijbehorend stemrecht over-
gedragen werd aan Crouwel. Uit: telefoongesprek Bos,  
11 november 2008. 
109 Brief van TD aan de directie van de Stadsdrukkerij  
[van Amsterdam], maart 1972; SAA 1019. 
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[ill. 8] Organisatie- en taakverdelingsvoorstel (Schrofer en Van der Weerd) voor TD, 1974
Thema: wie krijgt welke pet? 
SAA 1019
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[ill. 9a] Briefpapier van Tel Design uit respectievelijk; 1963, 1965, 1966, 
1971, 1972, 1975, 1976
Elke verandering bij Tel ging gepaard met nieuw briefpapier
HGA 1413

[ill. 9b] Gecombineerd briefpapier Tel/TD voor de PTT-huisstijl (1972) 
en ‘normaal’ briefpapier TD, 1963->
Het enige wat in de loop van de jaren veranderde 
waren de namen van de medewerkers 
SAA 1019
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kwam het erop neer dat TD geen duidelijke keuzes 
maakte.110 

Net als AID en Tel keek ook TD naar een 
verbreding van zijn activiteiten (diversificatie) om 
zijn bedrijfseconomische positie te verbeteren. Zo 
werden er in de jaren zeventig regelmatig ideeën 
gelanceerd voor de oprichting van bijvoorbeeld een 
audiovisuele afdeling, een typografisch ‘team’, of 
het weer opnieuw binnenhalen van productontwerp. 
Maar dat bleef bij plannen en voornemens. Au fond 
bleef het bureau overtuigd van zijn kwaliteit en van 
de overtuiging dat daarvoor een markt moest bestaan.  

Aanzetten tot een agressiever pr-beleid, door 
middel van bijvoorbeeld voorlichtende uitgaven 
strandden. Eind jaren zeventig schreef TD dat het 
produceren van dergelijk materiaal werd ervaren als 
een ‘vrijetijds-operatie’ met een ‘navenante traag-
heid’.111 Wel gerealiseerde pr-uitingen werden zo 
neutraal mogelijk gehouden, zoals blijkt uit enkele 
affiches die TD tussen 1974 en 1982 uitbracht. 
Hierop stond, naast een korte beschrijving van het 
bureau, een lijst van opdrachtgevers en foto’s van 
ontwerpen [ill. 9c]. Een meer uitgesproken manier 
om naar buiten te treden vond TD niet nodig: ‘De 
beste werving voor TD is het op kwalitatief hoog-
waardige wijze uitvoeren van opdrachten binnen het 
gegeven tijdschema.’112 Had het bureau echter über-
haupt een pr-beleid nodig?  

Crouwel en TD 
Crouwel was al sinds het vertrek van de oorspronke-
lijke partners hét gezicht en de personificatie van 
TD geworden. Na het aandachttrekkende debat met 
Van Toorn in 1972, liet ontwerper Piet Schreuder in 
1977 zijn kritiek los op Crouwel en consorten. In de 
publicatie Lay in Lay out van de Grafische Cultuur 
Stichting klaagde hij de zouteloze en gemakzuchtige 
modernistische ontwerpen van ontwerpbureaus als 
TD aan, als de nieuwe kleren van de keizer. Tijdens 
de presentatie van het boekje verscheurde hij de-
monstratief – voor de neus van Crouwel – een affi-
che van zijn hand. [ill. 10].113 

Twee jaar later was de presentatie van het 
door Crouwel ontworpen telefoonboek aanleiding 
voor columniste Renate Rubinstein om in Vrij  
Nederland een column te wijden aan wat zij de  
‘moderne lelijkheid’ noemde: ‘Voor mij is Crou- 
wel de vertegenwoordiger van een hele flank van  
de Nederlandse lelijkheid. De moderne lelijkheid. 
Het hoofdletterloze drukwerk, de schreefloze letter 
[…] de postzegels, de bankbiljetten, de nieuwe brie-

                                                                            
110 Dit terwijl er al wel vroeg behoefte aan was. Al in 1969 
schreef Crouwel: ‘We zullen veel duidelijker moeten stel-
len waar we naar toe willen in plaats van het ergens naar 
toe te laten groeien.’ Stuk Crouwel, 2 november 1969 
geciteerd in: Huygen, op. cit. (n. 82), p. 143, (n. 39); Twee 
jaar later schreef Dick Schwarz: ‘Er ontbreekt een lange-
termijn visie’: Notitie Dick Schwarz, 4 januari 1971 geci-
teerd in: Huygen, op. cit. (n. 82), pp. 141-143, (n. 38). 
111 ‘TD-beleidsnotitie’, 22 december 1978; SAA 1019. 
112 Ibidem; ‘Een actieve en directe acquisitie zal slechts 
incidenteel kunnen plaatsvinden en dan nog binnen de 
sociale en economische radius van de betrokkenen.’ 
113 Piet Schreuders, Lay In, Lay Out, Amsterdam 1977; 
Piet Schreuders, Lay In – Lay Out en ander oud zeer  
[2e druk], Amsterdam 1997, pp. xv-xxii, 3-46. 

venbussen’.114 Deze en volgende columns brachten 
Crouwel en de moderne vormgeving in het centrum 
van de publieke belangstelling.  

Net zoals in de discussie met Van Toorn bleef 
Crouwel echter zijn functionele aanpak van het ont-
werpen verdedigen. Kritiek op het vak ondermijnde 
de positie en het belang van het grafisch ontwerpen. 
De ontwikkeling die het grafisch ontwerpen sinds 
het begin van de jaren zestig had doorgemaakt was 
nauw verbonden met zijn eigen activiteiten als pro-
motor van de toen dominante modernistische opvat-
ting. Crouwel was uitgegroeid tot een autoriteit op 
het vakgebied en zijn woorden werden met aandacht 
gevolgd en in de pers gereproduceerd. Dat werd er 
niet minder op toen hij in de periode 1973-1978 als 
bijzonder hoogleraar industriële vormgeving was 
aangesteld aan de Technische Universiteit Delft 
(TU, voorheen TH).115 

Zijn rol als vertegenwoordiger van het ‘vak’ 
liep naadloos over in die van directeur van TD. In 
het ‘Holland dagboek’ dat hij in 1979 voor NRC 
Handelsblad een week lang bijhield, schreef hij 
hierover: ‘Als je zestien jaar met een bureau in de 
weer bent en het bureau met jou, dan ontstaat er 
ongetwijfeld een vertekend beeld van de werkelijk-
heid. Ik hou van dat vertekende beeld; ik doe er al-
les aan dat beeld levend te houden.’116 Het wekt de 
indruk dat TD door hem aan de ontwerpwereld werd 
voorgehouden als een voorbeeld van hoe de ont-
werppraktijk diende te functioneren. Dit moet het 
bureau – zoal daar al behoefte aan bestond onder 
medewerkers – weinig ruimte hebben gelaten voor 
een koerswijziging.  

Crouwel’s visie op huisstijlen 
Door de vele kritiek op Crouwel en TD, en de aan-
dacht in de pers, bestaat de indruk dat TD in de 
jaren zeventig Nederland domineerde met zijn huis-
stijlen. Uit een beknopte opsomming blijkt echter 
dat ook dit bureau – net als AID en Tel – steeds 
minder nieuwe grote opdrachtgevers verwierf.  

In de periode tot en met 1968 kreeg het bu-
reau grote huisstijlopdrachten voor bedrijven die 
trouwe klanten bleven zoals SHV, Randstad en 
Furness. Tot aan 1974 ontwierp het bureau nog eens 
een reeks huisstijlen voor organisaties uit sectoren 
als het aannemersbedrijf (bijv. Van Heeswijk en 
ABB), uitgeverijen (Kluwer en Het Spectrum), en 
financiële instellingen (Rabobank, de Frieslandbank 
en het Sociaal Fonds Bouwnijverheid). In dezelfde 
periode was ook de overheid een belangrijke op-
drachtgever met huisstijlen voor de PTT, Openbaar  

                                                                            
114 Tamar, ‘De Nederlandse lelijkheid’, Vrij Nederland,  
19 maart 1979. 
115 In 1979 verzuchtte hij in een interview: ‘Er zijn weini-
gen die echt vechtlust hebben, die beseffen dat je het vak 
ook nog eens vooruit moet helpen. Het overbrengen van 
een boodschap interesseert veel ontwerpers niet, want ze 
zijn alleen bezig met vormentaal, te sterk bezig als kunste-
naars. Dit vak bevindt zich op het ogenblik op de rand van 
de vrije kunst.’ Uit: Rob Huibers & Markus van Tol, 
‘Vormgever Wim Crouwel : “Los van de praktische kant 
ziet het telefoonboek er nu veel beter uit”’, De Tijd, 13 juli 
1979, pp. 16-21 (18).  
116 ‘Hollands dagboek: Wim Crouwel’, NRC Handelsblad, 
24 maart 1979. 
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[ill. 9c] Promotieaffiche van Total Design (beide kanten), 1982
Frederike Huygen, ‘Total Design’ in: Frederike Huygen, Hugues Boekraad, Wim Crouwel : Mode en Module, Rotterdam 1997, pp. 157-158

[ill. 11] Lunch bij TD, ca. 1975
Frederike Huygen, ‘Total Design’ in: Frederike Huygen, Hugues Boekraad, 

Wim Crouwel : Mode en Module, Rotterdam 1997, p. 141

[ill. 10] Schreuders verscheurt affiche voor neus van Crouwel, 1977
foto’s: F.J. van der Loo
Piet Schreuders, Lay In – Lay Out en ander oud zeer [2e druk], Amsterdam 1997, p. xx..

251



9 – TUSSEN MARKT EN IDEAAL : AID, TEL DESIGN EN TOTAL DESIGN 

 

Lichaam Rijnmond, het Bouwfonds Nederlandse 
Gemeenten en de gemeentes Groningen, Rotterdam 
en Dronten. In de periode tussen 1974 en ca. 1980 
wist TD echter geen grote huisstijlopdrachten meer 
te verwerven.117  

Naast de recessie was dit mogelijk aan Crou-
wel zelf te wijten door de uitgesproken visie die hij 
over huisstijlen naar voren bracht in kringen van het 
bedrijfsleven. In lezingen en publicaties benadrukte 
hij dat het publiek recht had op duidelijke informa-
tie van en over bedrijven: ‘omdat de onderneming 
zich ook een maximum aan informatie over het 
publiek verschaft via marketing’.118 Een huisstijl 
zag hij als een vorm van ‘informatieverschaffing’  
en niet als een reclamemiddel dat was gericht op de 
verkoop.119 ‘Een huisstijl is niet goed als die moet 
dienen om een bepaald gewenst imago op te wek-
ken. De huisstijl maakt immers niet de onderne-
ming, maar de onderneming de huisstijl.’120 Een 
huisstijl moest dan ook de realiteit weerspiegelen, 
ook als het minder goed ging met een bedrijf.121  
                                                                            
117 Bouwbedrijven; Van Heeswijk Aannemingsmaatschap-
pij (1969), ABB Aannemers Combinatie (1969) en Marcel 
Muyres (1971). Uitgeverijen; Kluwer (1968) het Spectrum 
(1971). Banken; Mendes Gans (1970), Nationale Crediet-
bank (1971), Rabobank (1973), de Frieslandbank (1973) 
en de Nationale Investeringsbank (1974). Openbaar be-
stuur; Openbaar Lichaam Rijnmond (1968). Gemeentes: 
Groningen (1969), Rotterdam (1971) en Dronten (1973) 
(datering Dronten niet 1975; ‘Persbericht A : Dronten gaat 
zich goed herkenbaar maken’, 26 april 1973; HGA 1413). 
Op de laatste huisstijl na werden deze echter nauwelijks 
geïmplementeerd. Semi-overheidsinstellingen: Sociaal 
Fonds Bouwnijverheid (1972) en het Bouwfonds Neder-
landse Gemeenten (1974) (datering niet 1975; NAGO 
TD00827). De tweede helft van de jaren zeventig ken-
merkte zich door kleinere opdrachten als: Vedior Holding 
(1976), Jantje de Goede Banket (1976), Twijnstra en Gud-
de (1977), Korrekt bedrijfsdiensten (1977) etc. Uit: Huy-
gen, op. cit. (n. 82), pp. 142, 152. Hoewel deze opsom-
ming bij lange na niet compleet is, laat ze zien dat het 
hoogtepunt van TD als huisstijlbureau omstreeks 1970 lag.  
118 Cees Ouwendijk, ‘Vormgever prof. Wim Crouwel : 
Huisstijl hoort tot sociaal beleid van de ondernemingen’, 
Sociaal Economisch Management, 25 juni 1977, pp. 18-19 
(19). Zie verder: J.S., ‘Crouwel voor kring Gelderland : 
Housestyling creëert identiteit noch gewin’, Adformatie, 
27 februari 1975, p. 19; H.K., ‘Crouwel voor Reclame-
kring: Huisstijl hoort bij sociaal beleid’, Adformatie, 10 
februari 1977, p. 5; Wim Crouwel, ‘Hollands dagboek’, 
NRC Handelsblad, 24 maart 1979; Deze visie bleef hij tot 
in de jaren tachtig uitdragen; Wim Crouwel, ‘Marketing-
opvattingen krijgen steeds meer invloed op huisstijl’, 
Randstad data [special huisstijl] (1), 1988, pp. 4-9. 
119 J.S., op. cit. (n. 118): Een gevaarlijke ontwikkeling in 
Crouwel’s ogen was dat sommige huisstijlen door hun 
modieuze karakter veel weg hadden van ‘productimages’ 
waarmee hij ‘brands’ leek te bedoelen. Deze leden onder 
een ‘ziekmakende nostalgie rage’ die meer paste bij ‘klei-
ne trendmatige boetiekjes’. Een vormgeving die lang mee-
ging, zo sugeereerde hij, was modernistisch van aard. Met 
deze woorden verwees hij duidelijk naar de door Mijkse-
naar en enkele andere ontwerpers gevoerde polemiek over 
de Sluishaan. 
120 H.K., op. cit. (n. 118). 
121 Een specifiek probleem vond Crouwel bedrijven die er 
‘geheime dochters op na hielden’, een duidelijke weerslag 
van zijn ervaringen met de SHV. Een holding als Konink-
lijke Bijenkorf Beheer zou bijvoorbeeld moeten laten zien 
dat naast de Bijenkorf ook de Hema en Maxis tot ‘dezelfde 
moeder’ behoorden. Tegelijkertijd vond hij het voor huis-
vrouwen niet handig als een bedrijf als Unilever voor al 

Met zulke opvattingen speelde Crouwel in  
op de actuele maatschappelijke problematiek. Toen 
Nederland in de jaren zeventig afgleed richting een 
recessie, wilden bedrijven veel werknemers ontslaan 
om hun winsten op peil houden. De ondertussen mon-
diger geworden werknemers en de vakbonden pik-
ten dit niet. Gesteund door de publieke opinie en een 
linkse regering wisten ze tot aan ca. 1980 massaont-
slagen te voorkomen.122 Crouwel hield het bedrijfs-
leven een communicatiemodel voor dat het onder-
linge wantrouwen tussen hen en werknemers en 
publiek moest wegnemen. Al eerder had hij betoogd 
dat een heldere vormgeving een positieve bijdrage 
kon leveren aan het bedrijf als ‘gemeenschap’.  

In 1976 definieerde hij in een uitgebreide  
nota voor de SHV, huisstijl als ‘het visualiseren van 
reeds aanwezige herkenningspatronen om zodoende 
de informatie over een werkgemeenschap te helpen 
en daarmee de plaats van die gemeenschap t.o.v.  
de maatschappij te verduidelijken.’123 Hij verwees 
daarbij naar Olivetti als ‘een klassiek voorbeeld’ 
van een onderneming die ‘zijn huisstijlfilosofie over 
de gehele wereld weet uit te dragen op een eendui-
dige wijze’. ‘Naam en/of merk worden zorgvuldig 
ontworpen als afspiegeling van het aktiviteiten-
schema; gebouwen worden door architecten ont-
worpen; de markt wordt terdege gekend; informatie- 
en reklamebeleid gaan harmonieus samen. Een en 
ander wordt gekoördineerd door een centrale dienst, 
die alle produktontwikkelaars, vormgevers en rekla-
medeskundigen in zich verenigt en is gestoeld op 
een goed sociaal beleid.’124  

Het uitblijven van grote nieuwe huisstijlop-
drachten bij TD lijkt echter te illustreren dat het 
bedrijfsleven nauwelijks geïnteresseerd was in 
Crouwel’s ideeën. Een journalist vatte die enigszins 
negatief samen in de kop: ‘Housestyling creëert 
identiteit noch gewin’.125 Ook de technische opvat-
ting van Crouwel over communicatie als ‘informa-
tiestroom’ zal bij bedrijven niet veel vertrouwen 
hebben gewekt. Wilde TD echter wel opdrachten  
uit het bedrijfsleven verwerven? Crouwel sprak in 
1979 zijn voorkeur uit voor het werken voor niet-
commerciële instellingen.126  
                                                                                                    
zijn wasmiddelverpakkingen dezelfde stijl hanteerde. Uit: 
Ouwendijk, op. cit. (118), p. 19; In een nota die hij in 1976 
schreef voor de SHV over het beheer van haar huisstijl 
uitte hij zich in diplomatiekere bewoordingen over ‘ge-
heime dochters’; ‘Helaas moet soms worden geconstateerd 
dat, om der wille van de konkurrentiepositie, het gemeen-
schappelijke liever wordt achtergehouden.’ Uit: Wim 
Crouwel, ‘Invoering van een house-style bij het SHV-
concern’ in: Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek, 
Raadgevend Adviesbureau Twijnstra en Gudde, Associatie 
voor Total Design, rapport ‘De SHV-huisstijl : een studie 
over huisstijl als onderdeel van het interne en externe 
ondernemingsbeleid in de huidige maatschappelijke con-
text’, Schiedam/Deventer/Amsterdam, maart 1976, p. 41. 
122 Keetie E. Sluyterman, Kerende kansen : Het Neder-
landse bedrijfsleven in de twintigste eeuw, Amsterdam 
2003, pp. 246-251. 
123 Crouwel, op. cit. (n. 121), p. 43; Crouwel gebruikte het 
begrip ‘werkgemeenschap’ overigens ook om TD mee aan 
te duiden. Uit: Huibers, op. cit. (n. 115), p. 21. 
124 Crouwel, op. cit. (n. 121), p. 50. 
125 J.S., ‘Crouwel voor kring Gelderland : Housestyling 
creëert identiteit noch gewin’, Adformatie, 27 februari 
1975, p. 19. 
126 Huibers, op. cit. (n. 115), p. 21. 
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In zijn profilering zou het bureau zich steeds 
meer richten op de overheid en de publieke sector. 
Zo breidde het aantal gemeentes dat een huisstijl 
invoerde zich gestaag uit en was de introductie van 
de huisstijl voor het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken in 1978 een teken dat zich bij de Rijksover-
heid een nieuwe markt aandiende.127 Een belangrij-
ke rol in deze nieuwe profilering speelde de in 1982 
aangenomen directeur Jelle van der Toorn-Vrijthof 
– eerder ontwerper bij de SDU en daar betrokken bij 
de huisstijlopdracht van het ministerie van Binnen-
landse Zaken. Zijn contacten zouden TD in een 
betere positie moeten brengen om overheidsop-
drachten te verwerven.128 

De veranderende oriëntatie van het bureau  
is goed af te lezen aan een affiche dat TD in 1982 
verspreidde [ill. 9c]. Hierin stond dat TD zich bezig-
hield met ‘de overdracht van informatie en kennis, 
op het zichtbaar maken van processen en op verdui-
delijking van identiteit.’129 Vormgeving was ‘een 
ordeningsproces met belangrijke culturele, maat-
schappelijke en economische aspecten. Dit sluit  
kritiekloze acceptatie van opdrachten, modieusheid 
in de vormgeving en ondoelmatigheid in de werk-
wijze uit. Door mee te werken aan een brede oriën-
tatie trachten wij een bijdrage te leveren aan de 
verdere integratie van vormgeving in het dagelijks 
leven voor een groot publiek.’130 Een groter verschil 
met de marketinggerichte benadering van AID be-
staat haast niet. 
                                                                            
127 Aangenomen wordt dat de gemeentes Groningen en 
Rotterdam omstreeks 1970 als eerste een huisstijl invoer-
den. Zij waren echter slechts oppervlakkig geïnteresseerd 
in een huisstijl. Dit wordt duidelijk als ze worden vergele-
ken met de gemeentes Dronten en Zoetermeer die in 1973 
en 1974 huisstijlen introduceerden, ontworpen door resp. 
TD en Tel. Zij hadden grote nieuwbouwlocaties die gevuld 
moesten worden met nieuwe bewoners waarvoor werkge-
legenheid moest worden gecreëerd. Met de groei van het 
aantal inwoners kwamen deze gemeentes ook in aanmer-
king voor meer door het rijk gesubsidieerde voorzieningen 
zoals sporthallen, zwembaden en culturele instellingen. 
Om hun ambities te verwezenlijken breidden ze hun voor-
lichtingsafdelingen sterk uit. De gemeentes zagen een 
huisstijl als het middel bij uitstek om hun gemeente als 
aantrekkelijke vestigingslocatie aan de man te brengen. 
Bij Groningen en Rotterdam, die al een zeker imago had-
den en over grote voorlichtingsafdelingen beschikten, 
speelden zulke zaken minder. Andere groeigemeentes die 
een huisstijl invoerden, waren Enschede (Tel, 1979) en 
Capelle a/d IJssel (TD, 1980). Zie verder: ‘Gemeente 
Apeldoorn’, Ariadne, 6 oktober 1977, p. 22; Dick Kinket, 
‘Torenstad Zutphen put nieuw vignet uit oude literatuur’, 
Ariadne, 30 maart 1978, pp. 5-6; ‘Geen twijfel over eigen 
gezicht van Identeam’, Ariadne, 8 juni 1978, pp. 45-46; 
Cees Ouwendijk, ‘Ontwerpen gemeentehuisstijl nog lang 
geen gemeengoed’, Ariadne, 14 september 1978, pp. 5-7. 
128 Uit: telefoongesprek Frederike Huygen, 20 januari 
2009; Huygen, op. cit. (n. 82), pp. 154-155. 
129 Huygen, op. cit. (n. 82), p. 157. 
130 De tekst is geschreven door Ben Bos (telefoongesprek 
Bos, 17 februari 2009). Zijn toelichting grijpt deels terug 
op een tekst van TD uit 1968 in een brochure voor een 
tentoonstelling over het werk van TD in een Duitse galerie. 
Toentertijd was de toelichting echter abstracter en techni-
scher van aard; ‘Die strukturelle Verschiedenheit und die 
Fülle von Gestaltungsaufgaben im Bereich des Designs 
macht es notwendig, nach neuen Formen der Zusammen-
arbeit zu suchen, die komplexeren Gegebenheiten entspre-
chen, gemäs den heutigen industriellen Organisations- und 
Kommunikationsformen. Die Gründung von Total Design, 

                                                                                                    
der Zusammenschluss zu einer Gruppe, war eine Reaktion 
auf diese Situation. Total Design begreift sich als ein Gan-
zes voneinander abhängiger Teile. Ist-Situation im techni-
schen, Soll-Situation im programmatischen. Nicht Einzel-
entwurf, sondern Serie, Continuum. Der aufgabenbereich 
von Total Design umfasst; Entwicklungen von corporate 
identity programm, Architektur, Konzeptionen für neue 
Schriften und Zeichensysteme [etc.]’. Uit: Huygen, op.  
cit. (n. 82), p. 130. 
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10 - Droom van helderheid : 
conclusie 

 
Toen de KLM in 1963 een huisstijl introduceerde 
had dit bedrijf waarschijnlijk niet kunnen vermoe-
den dat het fenomeen ‘huisstijl’ zo’n grote vlucht 
zou nemen in Nederland. Een decennium later was 
het voor bedrijven gewoon geworden over te gaan 
tot de invoering van een huisstijl die hen een mo-
derne en uniforme presentatie verleende.  

Hiermee drukten ze een groot visueel stempel 
op de samenleving. Het was een symbolische ex-
pressie van de moderne natie die Nederland onder-
tussen was geworden. De meest concrete erfenis van 
de huisstijlontwikkeling uit deze tijd zijn de huisstij-
len van KLM, AH, SHV, NS en DSM. Na meer dan 
veertig jaar zijn deze nog steeds in gebruik.  

Eén reden hiervoor is dat de ontwerpbureaus, 
‘designmanagers’ en werkgroepen grondig tewerk 
gingen. Zo besteedden ze veel aandacht aan het 
overreden van de bedrijfsdirecties en het implemen-
teren van de huisstijlen. Hierdoor werd de huisstijl 
stevig verankerd in de organisatie.  

Daarnaast is er het karakter van deze bedrijven. 
KLM, NS en DSM waren (semi)-overheidsbedrij-
ven. Ze hadden een sterke bedrijfscultuur en veran-
derden traag. Anders ligt het voor AH en SHV die 
uiterst marktgericht te werk gingen. Het zijn sterke 
bedrijven die nooit zijn overgenomen. Omdat de 
bedrijven nog bestaan, bestaan de huisstijlen. 

Niet minder belangrijk is echter de duurzaam-
heid van de ontwerpen zelf. De emblemen van deze 
bedrijven zijn, mede door de hoeveelheid onderzoek 
die er aan werd besteed, nog steeds goed toepasbaar, 
ook in moderne media. Hun neutraliteit, in de jaren 
zeventig nog gezien als nietszeggend of autoritair, 
geeft ze een zekere tijdloosheid.  

Bovendien konden deze bedrijven, doordat ze 
de eerste waren die huisstijlen invoerden, aanspraak 
maken op bepaalde opvallende vormen en kleuren. 
Het is bijvoorbeeld lastig om nu een eenvoudig 
geometrisch beeldmerk te ontwerpen zonder daarbij 
in het vaarwater van de SHV te komen. Iets soortge-
lijks geldt ook voor de gele kleur van de NS. 

Waarom voerden bedrijven huisstijlen in? 
Voor de introductie van de KLM-huisstijl kan er 
nauwelijks gesproken worden van huisstijlen in 
Nederland. De eerste huisstijl die Nederlandse ont-
werpers ontwierpen, was er meteen een van formaat 
zoals PAM bij Total Design laat zien en NS bij Tel 
Design. Alhoewel deze bureaus nauwelijks ervaring 
hadden met huisstijlen, was hun presentatie als bu-
reau voldoende om de indruk te rechtvaardigen dat 
ze dergelijke grote projecten aankonden.  

De huisstijl van de KLM trok geen aandacht 
in het bedrijfsleven. Pas toen in 1965 en 1966 de 
huisstijlen voor PAM en AH geïntroduceerd wer-
den, kwam er een gestage stroom huisstijlopdrach-
ten op gang. Deze bereikte haar hoogtepunt begin 
jaren zeventig om vervolgens in het midden van het 
decennium af te nemen. 

Het initiatief tot de ontwikkeling van de eerste 
huisstijlen, werd genomen door bedrijfsmedewer-
kers die zich bezighielden met vormgeving, marke-
ting of public relations. Zij vonden het bestaande 
embleem niet modern genoeg en hadden problemen 
met de toepassing ervan. Tegelijkertijd zagen zij hoe 
bij andere bedrijven een huisstijl werd ingevoerd om 
deze problematiek het hoofd te bieden.  

Parallel aan het huisstijlstreven van deze  
‘designmanagers’ was er een toenemende interesse 
van bedrijven in hun imago. In de loop van de jaren 
zestig werden ze zich ervan bewust dat ze marktge-
richter moesten opereren. Een onderscheidend en 
modern imago was hiervoor onmisbaar. Dit bood 
‘designmanagers’ een opening om een huisstijl on-
der de aandacht van de directie te brengen: het was 
een middel waarmee een modern imago kon worden 
verworven. 

Er waren meerdere aanleidingen voor bedrij-
ven om een modern imago te willen verwerven. Zo 
was er sprake van veranderende bedrijfsactiviteiten 
(DSM, SHV), concurrentie (KLM, NS, AH) of am-
bitieuze uitbreidingsplannen (AH, SHV). Een min-
der belangrijke reden was de wens om nieuwe werk-
nemers aan te trekken (SHV, NS, DSM). De fusie-
golf in het bedrijfsleven in de jaren zestig was – zo-
als wel eens wordt verondersteld – geen aanleiding.  

Dit moderne imago hing nauw samen met de 
verbeterde visuele herkenning die gerealiseerd werd 
door de invoering van een huisstijl. Voorheen waren 
er bij bedrijven vaak meerdere emblemen en be-
drijfsnamen in gebruik wat verwarrend kon werken 
op het publiek. Door één embleem in te voeren kon 
beter een eenduidig imago worden uitgedragen. 
Voordat ‘designmanagers’ en ontwerpers hier de 
aandacht op vestigden, waren bedrijven zich hier 
maar nauwelijks van bewust.  

Een minder belangrijke reden om in te stem-
men met de ontwikkeling van een huisstijl was dat 
deze efficiënt was. Bedrijven konden namelijk kos-
ten besparen op het gebruik van verf en drukwerk 
door briefpapier en formulieren te saneren. Boven-
dien werd de indeling ervan efficiënter gemaakt 
zodat ze gemakkelijk konden worden verwerkt. 
Vreemd genoeg werden deze besparingen in de 
jaren zestig nooit uitgerekend.  

In het verlengde hiervan bestond er ook de  
indruk dat een huisstijl goedkoop zou zijn als deze 
op vervangingsbasis werd geïmplementeerd. Toch 
bleken de kosten van de implementatie voor bedrij-
ven die veel vervoersmiddelen en gebouwen hadden 
hoger dan verwacht. De huisstijlkosten waren echter 
laag vergeleken met de bedragen die sommige op-
drachtgevers besteedden aan reclame-uitingen.  

De private sector (SHV, AH) ging bij de ont-
wikkeling en implementatie van huisstijlen daad-
krachtiger te werk dan (semi)-overheidsbedrijven 
(KLM, NS, DSM). ‘Designmanagers’ moesten daar 
werkgroepen opzetten die draagvlak kweekten voor 
de ontwikkeling van een huisstijl. Was eenmaal de 
beslissing genomen om een huisstijl te ontwikkelen 
dan duurde het ongeveer anderhalf tot twee jaar 
voordat deze werd geïntroduceerd. 
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Het besluit om een huisstijl in te voeren was 
een kleine beslissing voor directies, zij het één met 
belangrijke gevoelsmatige aspecten. Afgezien van 
één of twee eindpresentaties, kwam de huisstijl 
slechts in het voorbijgaan ter sprake. Was ze een-
maal geaccepteerd dan werd het dossier gesloten. 
Met de invoering ervan was de toepassings- en ima-
goproblematiek wat haar betreft opgelost. Na de 
invoering van een huisstijl werd dan ook nooit ge-
toetst of het imago inderdaad verbeterd was.  

Argumentatie: techniek, esthetiek en marketing 
Ontwerpbureaus legden bij de eerste huisstijlen die 
ze ontwierpen een opvallende interesse aan de dag 
voor de visuele herkenbaarheid van het embleem: 
het moest immers geschikt zijn voor alle mogelijke 
huisstijltoepassingen. Daarnaast vestigden ze ook de 
aandacht op het embleem als een ‘genormaliseerd’ 
element. Dit deden ze ook bij andere huisstijlele-
menten als lettertype en kleur. Hiermee speelden ze 
in op de belangstelling bij bedrijven voor efficiency 
en normalisatie. Tot dan toe waren bedrijven gewend 
een embleem als iets ‘kunstzinnigs’ te zien dat 
slechts op een beperkte hoeveelheid vormgevings-
uitingen werd toegepast. 

Dit betekende echter niet dat esthetiek en 
smaak geen rol meer speelden bij de ontwikkeling 
van een embleem. Uiteindelijk waren de onderzoe-
ken die ontwerpers toepasten slechts een hulpmid-
del. De proportietesten van Dumbar voor het NS-
embleem hadden bijvoorbeeld net zo goed gebruikt 
kunnen worden om de juiste proporties van het al-
oude treinwiel met vleugels vast te stellen. Wissing 
liet zich er door het PAM-embleemonderzoek dan 
ook niet van weerhouden om een geometrisch ‘juis-
te’ druppel te kiezen. Uiteindelijk kregen vrijwel 
alle bedrijven een modernistische huisstijl die uiting 
gaf aan het moderne imago dat ze wilden uitdragen.  

Om bedrijven te overtuigen van het nut van 
huisstijlen maakten Nederlandse ontwerpbureaus 
vooral gebruik van visuele en technische argumen-
ten. Hiermee gingen ze er aan voorbij dat de behoef-
te aan huisstijlen samenhing met de opkomst van 
nieuwe management- en marketingmethoden. AID 
was zich hier wel van bewust. Het bureau besefte al 
vroeg waarom opdrachtgevers een modern imago 
wilden verwerven. Een huisstijl was een soort ver-
pakking die gebruikt kon worden om een bedrijf 
beter op de markt te positioneren. In haar tekstuele 
argumentatie speelde ze hier goed op in.  

De reden dat Tel Design en Total Design in 
de jaren zestig en begin jaren zeventig bedrijven 
wisten aan te spreken was, dat de meeste ervan in 
wezen nog productgeoriënteerd waren: ze legden de 
nadruk op de efficiënte productie van producten en 
diensten. Hierdoor voelden ze zich aangesproken 
door de technische argumenten van de Nederlandse 
ontwerpbureaus. Toen in de jaren zeventig de 
marktgerichte benadering verder doordrong in het 
bedrijfsleven gingen Tel en TD hier niet in mee. Ze 
richtten zich steeds meer op de publieke sector en 
op de overheid. 

Droom van helderheid 
De argumenten die ontwerpers inzetten om op-
drachtgevers te overtuigen, waren nauw verbonden 
met de opvattingen die ze hadden over het nut van 
huisstijlen. Aan de basis hiervan stond hun idee dat 
kwalitatief goede vormgeving een positieve uitwer-
king zou hebben op de maatschappij als geheel. In 
de jaren vijftig en zestig meenden ontwerpers dat 
het bedrijfsleven hier een belangrijke rol in kon 
spelen. Het was immers verantwoordelijk was voor 
de grote welvaart en technische vooruitgang na de 
Tweede Wereldoorlog. Hierbij deelden onderne-
mingen samen met de overheid een paternalistische 
interesse in het sociale welbevinden van werkne-
mers. Grote bedrijven als DSM zagen zichzelf hier-
bij zelfs als een soort ‘gemeenschap’. 

Ontwerpers gingen ervan uit dat de belang-
stelling die bedrijven eind jaren vijftig kregen voor 
een moderne presentatie, was gebaseerd op een 
algehele interesse in een moderne en goede vorm-
geving. Om hen hierin te bedienen richtten ze ont-
werpbureaus op als Total Design en Tel Design die 
allesomvattende opdrachten aankonden. Al snel 
bleek echter dat bedrijven liever een huisstijl in-
voerden. Ontwerpers hoopten dat deze de werking 
van een onderneming zou verbeteren en de structuur 
ervan herkenbaar zou maken. Hiervoor bedienden 
ze zich van een modernistische esthetiek en ont-
werpmethodiek. Ze koesterden hierbij ‘een droom 
van helderheid’ die gunstige gevolgen zou hebben 
voor iedereen. 

De ordening die ontwerpers hiermee tot uit-
drukking wilden brengen, ging uit van vaststaande 
maatschappelijke verhoudingen waarin iedereen zijn 
plaats kende. Aan het eind van de jaren zestig be-
gonnen burgers echter tegen deze verhoudingen te 
protesteren. Ze eisten meer inspraak in de samenle-
ving en verwachten een minder autoritaire houding 
van de zittende machthebbers. De overheid kwam 
hen hier al snel in tegemoet. Het bedrijfsleven bleef 
echter achter en kreeg in de jaren zeventig veel  
kritiek te verduren. Ontwerpers konden moeilijk 
omgaan met deze situatie. Bij TD leidde dit begin 
jaren zeventig tot een gespleten opvatting over de 
werking van huisstijlen.  

Zo zag Bos bij de huisstijl van De Gruyter 
consumenten als kritische burgers, die op grond van 
duidelijke informatie rationele beslissingen namen. 
Als werknemers kregen diezelfde burgers echter nog 
een passieve rol toebedeeld. Randstadmedewerkers 
werden volgens Bos gelukkig van een huisstijl om-
dat het een stuk ‘ruggengraat’ was waarin ze zich 
‘meer en meer herkenden’. De ordening die de 
Randstadhuisstijl tot uitdrukking bracht, moest het 
werknemers makkelijker maken zich aan te passen 
aan het bedrijf. Een dergelijk gebruik van huisstijlen 
leidde bij ontwerpers als Van Toorn tot kritiek. 
Door hun statische en te autoritaire karakter zouden 
huisstijlen niet tegemoetkomen, aan de open maat-
schappelijke verhoudingen die burgers wensten.  
In de discussie tussen Van Toorn en Crouwel in 
1972 wierp zich de vraag op hoe ontwerpers zich  
tot hun opdrachtgevers dienden te verhouden. 
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Crouwel had echter een dienende opvatting 
over het vak. Volgens hem konden huisstijlen niet 
meer doen dan de bestaande maatschappelijk orde-
ning tot uitdrukking brengen. Daarom was hij ook 
zo kritisch ten aanzien van bedrijven die niet bereid 
waren hun bedrijfsstructuur te laten zien zoals de 
SHV. Daarnaast was hij van mening dat de moder-
nistische esthetiek en ontwerpmethodiek van TD 
neutraal en tijdloos van karakter was. Huisstijlen die 
niet modernistisch waren, zag hij dan ook als een 
soort tijdelijke ‘reclame-uiting’. Later in de jaren 
zeventig begon hij te benadrukken dat huisstijlen 
gepaard moesten gaan met een algehele aandacht 
voor goede vormgeving en een goed sociaal beleid. 
Hierbij haalde hij een voorbeeld uit de jaren vijftig 
aan: Olivetti, waaraan hij ook wel refereerde als aan 
een ‘werkgemeenschap’. Bedrijven waren echter 
nauwelijks geïnteresseerd in Crouwel’s opvattingen. 

Tel Design reageerde op een meer uitgespro-
ken wijze op de veranderende maatschappelijke 
verhoudingen. De huisstijl van Simon de Wit laat 
zien dat ze het als koel en autoritair geziene karakter 
van modernistische huisstijlen probeerde te verzach-
ten door de introductie van afgeronde vormen. 
Daarnaast was er in deze huisstijl sprake van een 
ironische reflectie op de beeldtaal van de consump-
tiemaatschappij. Hieruit blijkt dat ze de autoriteit 
van de opdrachtgever in twijfel trok. Tel Design 
daagde de kritische burger uit om zijn eigen mening 
te vormen over het bedrijf waarmee hij zaken deed. 
Het spreekt echter voor zich dat de meeste op-
drachtgevers zich niet leenden voor een dergelijke 
huisstijl. 

Ondanks het streven van ontwerpers om het 
bedrijfsleven te interesseren in ‘goede’ huisstijlen 
verplaatste hun affiniteit zich begin jaren zeventig 
snel naar de burger. Hiermee kwam ook de overheid 
als opdrachtgever sterker in beeld. Deze besteedde 
immers steeds meer aandacht aan de leefomgeving 
en de sociale zekerheden van de burger. Dit ging 
gepaard met een groeiende hoeveelheid informatie-
ve uitingen en een belangstelling voor huisstijlen. 
Deze nieuwe opdrachtgever was veel gevoeliger 
voor de ordenende en informerende opvatting van 
ontwerpers. In de jaren tachtig groeide de overheid 
dan ook uit tot een belangrijke opdrachtgever voor 
ontwerpbureaus.  

Huisstijlen en professionalisering 
De ontwikkeling van huisstijlen ging gepaard met 
een schaalvergroting in het grafisch ontwerpen.  
Er ontstond een nieuwe samenwerkingsvorm die het 
vak grafisch ontwerpen een professioneler aanzien 
gaf: het ontwerpbureau. Huisstijlen deden dan ook 
een groter beroep op de organisatorische kwaliteiten 
van ontwerpers. Er moesten nieuwe ontwerp-
methodes worden toegepast waardoor efficiënter 
kon worden gewerkt. Daarnaast moest er ook een 
zekere werkverdeling plaatsvinden: ontwerpers 
gingen werken in teams met seniorontwerpers,  
assistent-ontwerpers en stagiaires. Hoewel er van 
professioneel projectmanagement nog geen sprake 
was, waren ontwerpers wel gedwongen om in die 
richting te gaan denken.  
 

De brede toepassing van huisstijlen noopte 
ontwerpers ook om zich meer in hun opdrachtgever 
te verdiepen. De ontwikkeling en implementatie van 
huisstijlen bij opdrachtgevers speelde zich immers 
op vele niveaus af. Daarnaast werden er ook nieuwe 
eisen gesteld aan de manier waarop ze met opdracht-
gevers communiceerden. Om hen te overtuigen van 
het nut van hun ideeën moesten ze nieuwe argumen-
ten vinden die buiten het esthetische vlak vielen. 

De verschijning van ontwerpbureaus had ook 
gevolgen voor de reputatie van ontwerpers. Ontwerp-
bureaus werden ingehuurd om de reputatie die ze als 
bureau hadden, en minder om de goede naam van de 
afzonderlijke partners ervan. Voorheen waren het 
freelance ‘kunstenaars’ die er de voorkeur gaven 
een persoonlijke band op te bouwen met een be-
drijfsdirecteur. Met de opkomst van bureaus veran-
derde dit. Doordat ze vaker te maken hadden met 
grotere opdrachtgevers en werkten aan gecompli-
ceerdere projecten bouwden ze eerder een band op 
met het middenkader dan met de directeur.  

Ontwerpers en reclame 
Het interessante is dat deze professionalisering van 
de ontwerpwereld parallel liep aan een groei van de 
reclamewereld. Deze maakte in toenemende mate 
gebruik van nieuwe onderzoeksmethodieken waar-
mee doeltreffendere reclame-uitingen konden wor-
den gemaakt. Hierbij richten ze zich op suggestieve 
wijze op de individuele behoeftes van de burgers. 
De kwaliteit van de reclame-uitingen die zo ont-
stond en houding van waaruit ze vervaardigd wer-
den stond ontwerpers tegen. Deze ontwikkeling lijkt 
nauw verband te houden met de ordenende opvat-
ting die ontwerpbureaus hadden over huisstijlen.  
De duidelijkheid die deze bij burgers moesten 
scheppen, kan ook gezien worden als tegenwicht 
voor de suggestieve en als misleidend geziene 
stroom van reclame-uitingen. 

Total Design en Tel Design deelden dan ook 
een afkeer van marketingmethoden. Deze zouden 
ten koste gaan van goed ontwerp en werden in ver-
band gebracht met een oneerlijke houding tegenover 
de maatschappij. Dit verklaart ook het ontbreken 
van het zo op marketing gerichte Allied International 
Designers in de Nederlandse ontwerpgeschiedenis. 
Deze afkeer van marketing was een definiërend 
element van het Nederlands ontwerpen. Kwalitatief 
goed ontwerp zou het uitgangspunt moesten zijn. 
Dit leverde een groot aantal bijzondere huisstijlen 
op waarvan vele nog steeds worden gebruikt. 
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SUMMARY 

Summary 
 
In the 1960s, companies such as KLM, energy 
group SHV, supermarket chain Albert Heijn, the 
Dutch National Railways (NS) and chemical giant 
DSM were the first to introduce corporate identities 
in the Netherlands. These identities were the visual 
manifestation of the modern and industrial nation 
that the Netherlands had become after World War II. 
As such, they had a major influence on the look of 
society.  

Surprisingly, the development and prolifera-
tion of corporate identities has not been studied 
before. I have researched the development of corpo-
rate identity in the Netherlands by analyzing a num-
ber of case studies of the period between 1960 and 
1975. My focus was on the argumentation used by 
design agencies and companies in the development 
and presentation of corporate identities. Because of 
the general lack of literature on this subject, I have 
used mainly primary sources such as archive mate-
rial and interviews.  

The best-known identities were designed by 
Dutch design agencies like Tel Design (1962) and 
Total Design (1963). These agencies had a positive 
attitude towards the industry, which they thought 
responsible for the great technological progress and 
prosperity after the war. Using a modernistic design 
approach, designers hoped to achieve an efficient 
visual communication that could benefit society as a 
whole. They believed that corporate identity could 
bring out the existing order in society and enhance 
efficiency. 

 At the same time, the management of Dutch 
firms gradually became aware that a good ‘corpo-
rate image’ was necessary for a favorable position 
on the market. A major influence on this view was 
the rise and acceptation of new American manage-
ment and marketing methods. In parallel with this 
development, lower-level employees were confron-
ted with practical problems regarding a uniform use 
of company logos. Together with design agencies, 
they convinced company directors that a modern-
looking corporate identity could solve their problem, 
and, more importantly, that it could have a positive 
effect on the ‘corporate image’. 

 
 
 
 
 

Dutch agencies, however, were hostile towards the 
view that a corporate identity was essentially a mar-
keting tool. It seemed to collide with their idea of 
what constituted ‘good design’. Despite this, the 
agencies found common ground with their clients by 
presenting corporate identities also a form of (visual) 
efficiency. The agencies thus complied with the 
long-existing interest in ‘standardization’ many 
companies had. 

Remarkably, the industrial firms, which 
seemed the most interested in ‘standardization’, 
were also the first to come under the influence of 
marketing. These companies, like Shell, Akzo and 
Philips, chose the more marketing-driven English 
agencies, notably Allied International Designers 
(1959) led by James Pilditch. At the end of the six-
ties – when the development of corporate identities 
was in full motion –this agency became a major 
competitor for Tel Design and Total Design.  

In the beginning of the seventies, however, a 
change set in. An economic recession resulted in a 
decline of corporate identity assignments. At the 
same time, Dutch society was stirred by large social 
changes. Youngsters rebelled against the authorita-
tive way the government behaved, and public opin-
ion developed a hostile attitude towards corpora-
tions. Within the design profession, an increasing 
criticism towards modernism arose, as it seemed to 
corroborate the existing social order.  

Total Design, led by graphic designer Wim 
Crouwel, especially came under attack. By then,  
Tel Design – under artistic guidance of designer 
Gert Dumbar – had already switched towards a 
more postmodern view of graphic design. At the end 
of the 1970s, Dutch design agencies increasingly 
turned their attention to the government and public 
sector, which were more open to their idea of design 
for the public good. Corporate identity had become 
a normal phenomenon in society. 
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