Kees Broos, Mondriaan, De Stijl en de Nieuwe Typografie, deel III
1928/Tschichold: Die neue Typographie
Vijf jaar zweefde de term nieuwe typografie’ boven de wateren, tot Jan Tschichold hem in 1928 een
hecht fundament gaf. Het boek Die neue Typographie, gestoken in een zwart linnen band met elegant
zilveren rugstempel, formaat DIN A5, omvang 240 pagina’s kunstdruk en geïllustreerd met 125 suggestieve en praktische typografische voorbeelden, werd de bijbel voor een hele generatie jongeren, die
zich met de vormgeving van handelsdrukwerk en reclame, tijdschrift en boek bezig hielden.
Kurt Schwitters, Moholy-Nagy, Piet Zwart, Karel Teige, Van Doesburg, Max Burchartz, Willi Baumeister en Walter Dexel hadden zich als kunstenaar, architect of kunstnijvere op typografisch terrein
begeven en er over georakeld en Tschichold beeldde hun werk als baanbrekend af. Toch ontkom je niet
aan de indruk, dat ze in zijn ogen goedwillende amateurs in het vak bleven, zelfs de Bauhäusler.
Tschichold was zelf nu eenmaal een van de weinigen die een professionele typografische opleiding
had genoten. Hij richtte zich dan ook niet tot de kunstenaars-ontwerpers. Het prospectus voor zijn
boek noemde als doelgroep ‘boekdrukkers, smoutzetters, reclamevakluit, grafici, kooplieden, fotografen, architecten, ingenieurs en schrijvers.64 Met opzet gebruikte hij de vaktaal van zetter en drukker,
want zij waren het nog altijd die aan negenennegentig procent van de typografie vorm gaven.

Jan Tschichold, Die neue Typographie, 1928.

Tschichold stelde zich in zijn boek op als een progressieve, zij het wat betweterige bovenmeester —
hij was inmiddels tot leraar benoemd aan de Münchener Meisterschule für Deutschlands Buchdrucker.
In een beknopt hoofdstuk behandelde hij ‘die alte Typographie’ als historisch weliswaar belangwekkend en van doorgaans hoge kwaliteit, maar voor het overige als een ‘fijngevoelig eclecticisme’ dat
niet langer de ‘werkelijke uitdrukking van deze tijd’ was. Hij voerde de nieuwe beeldende kunst op in
vele voorbeelden, van onder anderen Piet Mondriaan, als bewijs voor de radicale omslag in onze cultuur waaraan de typografie noodzakelijkerwijs deel zou hebben.65 Het boek opent zelfs met een motto
van Mondriaan, dat hij aan het Nasci-nummer van Merz had ontleend: ‘Für den neuen Menschen
existiert nur das Gleichgewicht zwischen Natur und Geist. Zu jedem Zeitpunkt der Vergangenheit waren allen Variationen des Alten “neu”. Aber es war nicht “DAS” Neue. Wir dürfen nicht vergessen,
dass wir an eine Wende der Kultur stehen, am Ende des Alten. Die Scheidung vollzieht sich hier absolut und endgültig.’66

Tschichold besprak het typografisch spel van de dadaïsten welwillend, maar vooral als voorbijgaande
fase en als middel om van de traditie los te komen. Steeds benadrukte hij het vakmanschap van de typograaf, die echter veel kon leren van de visuele modellen die de moderne abstracte kunst leverde en
waarvoor hij begrip trachtte te kweken. Hij vertaalde het ‘elementaire’ en systematische er van in typografische termen die zijn lezers vertrouwd klonken; de typograaf hanteerde tenslotte ook een rationeel maatsysteem, dacht in stramienen van regels en kolommen, kon een pagina als een ‘compositie’
opvatten en lijnen, tekstblokken en clichés als typografische ‘elementen’.
Typografie moest symbolisch zijn voor wat de moderne techniek had gebracht: eenvoud en efficiency,
doelmatigheid en helderheid. ‘Das Wesen der Neuen Typographie ist Klarheit’ was de belangrijkste
slogan. Tschichold demonstreerde hoe men die helderheid in het drukwerk kon bereiken door het
scheppen van evenwichtige aar dynamische verhoudingen tussen tekstblok, koppen, illustraties en onbedrukte paginadelen, tussen zwart, wit en kleur. Hij pleitte welsprekend voor vereenvoudiging, standaardisering en rationalisering van het moderne drukwerk, dat de arbeid van zetter en drukker zou
verlichten. Machinezetsel zou veel handzetsel gaan vervangen en de, eens door Moholy en Lissitzky
gepropageerde diagonaal en verticaal geplaatste tekstregels treffen we in Die neue Typographie hoofdzakelijk nog bij de afdeling affiches aan en in specimina van ‘opvallende annonces’. Als praktisch vakman gaf Tschichold talrijke voorbeelden van gebruiksdrukwerk ter navolging: zakenbrief, envelop, visitekaartje, catalogus, typografisch affiche, tijdschrift, dagblad. Als een schoolmeester confronteerde
hij ‘goede’ met ‘slechte’ voorbeelden van typografie: ‘zó niet — zó wel!’
De nieuwe wachtwoorden waren ‘functionaliteit’, ‘zakelijkheid’, ‘normalisatie’ en ‘rationalisering’. De
nieuwe DIN-formaten werden tot basis van alle bovengenoemd handelsdrukwerk verordonneerd.
Drukker en verbruiker, winkelier en papiermaker zouden er van profiteren. Tschichold leek er nu meer
dan voorheen van overtuigd dat de schreefloze letter, die hij vrij van historische, individualistische en
nationalistische connotaties noemde, het symbool voor de moderne tijd zou worden. Het is enigszins
ironisch, dat de tekst van Die neue Typographie bij gebrek aan een eigentijdse schreefloze was gezet
uit de Wotan, een letter van Johannes Wagner uit 1912, tegenwoordig bekend als Aurora-Grotesk; de
‘zeitgemasse’ Futura van Tschicholds baas Paul Renner stond nog niet ter beschikking. Tschichold
streefde ernstig naar begrip van zijn lezers. Een aardige demonstratie daarvan is de manier waarop hij
een reclame van Piet Zwart voor de Nederlandse Kabelfabriek in het Duits vertaalde en daarbij noodgedwongen een beetje veranderde.
Een klein deel van Die neue Typographie gaat over boektypografie. Het lijkt er op, dat Tschichold daar
nog niet helemaal uit was. Wel erkende hij dat het ‘nieuwe levenstempo’ een ander type literatuur
deed ontstaan: short story, filmische verteltrant, klank– en beeldgedicht, actief gesteund door een elementaire typografie. Hij schreef: ‘… nu al kan vastgesteld worden, dat er een nieuwe boekvorm bestaat…’ en hij vermeldde boeken waarin de letters actieve, ‘optische’ elementen waren en de illustratie, liefst de fotografische, een zelfstandige rol speelde. Toch klinkt er wat aarzeling over wat Lissitzky
en Moholy-Nagy nu juist als het boek van de toekomst zagen.
De meest sympathieke kant van Tschichold komt naar voren in zijn pleidooi voor het sociale aspect van
het boek. Er lag een taak voor de typograaf om zijn kunnen te richten op een nieuw lezerspubliek en

voortaan ‘goedkope volksboeken en geen dure luxeboeken voor snobs te vervaardigen’. Dat waren
geen holle woorden van Tschichold, want door zijn toedoen kregen enkele socialistische boekenclubs
te maken met de beginselen van de nieuwe typografie. Voor de Berlijnse Bücherkreis en het Büchergilde Gutenberg van Leipzig en Berlijn gaf Tschichold tot zijn emigratie in 1933 een aantal boeken
schitterend vorm. Daarmee demonstreerde hij dat een hoog typografisch niveau bij gelijkblijvende
kosten mogelijk was en bracht hij zijn slogan van ‘goedkope volksboeken’ in praktijk. Een vergelijking
met de Nieuwe Architectuur dringt zich op, waar het streven naar een kwalitatief hoogwaardige
‘Wohnung des Existenzminimums’ op het programma stond. Menig boek van het Büchergilde Gutenberg vond overigens zijn weg naar Nederland, waar deze clubs ook leden telden.67

Tschichold, boekomslag voor de Berlijnse Bücherkreis, 1930 en inhoudsopgave van een brochure van een modeopleiding.

1927-1929/Moholy en de Internationale Revue i 10
Aan de titel van zijn Bauhausboek Malerei, Photographie, Film van 1925, dat in 1927 als Malerei, Fotografie, Film een tweede druk beleefde, is Moholy-Nagy’s toekomstvisie af te lezen; eerst de fotografie
en vervolgens de film als de beeldmiddelen van de nieuwe tijd en als de natuurlijke opvolgers van de
schilderkunst. De laatste katern van het boek had de vorm van een filmscenario, getiteld ‘Dynamik der
Gross-Stadt’. De ondertitel ‘Skizze zu einem Film—gleichzeitig Typofoto’, gaf aan dat deze combinatie van tekst en beeld ook als proeve van een dynamische, beeldende compositie in boekvorm kon worden gelezen. Het was een specimen van wat Lissitzky eerder het ‘bioskopische Buch’ had genoemd,
het boek dat een revolutionaire wereld weerspiegelde met de moderne techniek in de hoofdrol.68 Moholy verzorgde de typografie van dit Bauhausboek in hetzelfde jaar als die voor de deeltjes van Mondriaan en Van Doesburg. De typografie van de pagina’s van ‘Gross-Stadt’ met hun pregnante horizontale en verticale balken en asymmetrische vlakken is sterk door neo-plastische composities beïnvloed.
In Nederland kon Moholy-Nagy iets van zijn ideeën verwerkelijken in de Internationale Revue i 10
(1927-1929) van Arthur Lehning, een luxueus uitgevoerd tijdschrift dat was gewijd aan politiek, cultuur en maatschappij. Nieuwe architectuur, fotografie, film en abstracte schilderkunst kwamen uitgebreid aan de orde; vooral voor Mondriaan had Lehning grote bewondering. Mondriaan had in 1924 zijn
laatste bijdrage voor De Stijl geschreven en was met Van Doesburg in een artistiek conflict geraakt.
Aangezien De Stijl nog maar sporadisch uitkwam — Van Doesburg was intensief met architectuur in
de weer en had geldgebrek — werd i 10 een welkom nieuw platform voor Mondriaans ideeën over moderne kunst en architectuur. De druiven waren zuur voor Van Doesburg, die i 10 rekende tot de
‘tweedehandsche publikaties… met door De Stijl geweigerde artikelen’ en die het een blad noemde
‘waarvan de inhoud meerendeels uit mijn prullenmand bestaat’. 69

Moholy ontwierp de opmaak voor het eerste nummer en gaf Arthur Lehning in Dessau een spoedcursus typografie, zodat deze het blad volgens Moholy’s basisontwerp kon invullen. Voor het blad ontwierp hij een logo en Cesar Domela, jongste lid van de Stijlgroep, werkte op basis daarvan in Amsterdam het definitieve omslag uit.70 Het was diens eerste typografische werkstuk.
Al in het eerste nummer kwam Mondriaan aan het woord over het Neo-Plasticisme. Hij breidde in dit

artikel de beginselen van de Nieuwe Beelding uit tot de woning, de straat en de stad onder het motto:
‘door de neo-plastische schilderkunst is een nieuwe esthetiek ontstaan’.71 Wat Mondriaan zegt over
de nieuwe stad, met zijn ‘evenwichtige tegenstelling van gebouwen, constructies en leege ruimten’,
kan gemakkelijk worden getransponeerd naar de typografie, wanneer we de elementen die hij noemt
vervangen door ‘tekstblokken’, ‘typografische maatvoering’ en ‘onbedrukt papier’. Ook in zijn opstel
‘De Jazz en de Neo-Plastiek’ gebruikt Mondriaan termen, die voor de nieuwe typografie gelden: ‘Door
vorm wordt het bizonder karakter van elk ding bepaald. Het “beeldt” zich, 1e door den aard der oppervlakte, 2e door de kleur hiervan, 3e door de verhouding van stand, 4e door de verhouding van
maat.’
De typografie van i 10 zelf was niet altijd even consequent, maar zij streefde naar helderheid en levendigheid. De asymmetrie van de pagina kreeg nadruk door vette titelregels en paginacijfers en door de
plaatsing van illustraties. De tekst werd zoveel mogelijk geordend naar functie: bij een essay springen
de eerste regels vaak in en maken op die manier ruimte voor een tekstblok in kleinere letter, dat de
synopsis van het essay in drie talen bevat. De typografie kwam in i 10 ter sprake in bijdragen van
Vilmos Huszár en Lajos van Ebneth, die over reclame schreven. Een van de door Van Doesburg
‘geweigerde artikelen’ kwam van Kurt Schwitters, wiens tijdschrift Merz haast ter ziele was. Schwitters, die zich in i 10 ook als satirisch architectuurcriticus ontpopte, deed een voorstel voor een ‘neue
plastische Systemschrift’.72 De vreemde lettervormen die hij ontwierp, lijken enigszins op de systeemletters die Josef Albers en Herbert Bayer aan het Bauhaus bedachten, maar Schwitters, de dichter,
bedoelde iets anders. In zekere zin knoopte hij aan bij de ‘muzikale’ notatie van Van Doesburgs klankgedichten. Zelf steeds bezig met ‘Lautgedichte’, dacht hij kennelijk aan een soort fonetische notatie.
Hij wilde dat het schrift een ‘beeld van de gesproken taal’ zou bieden en meende daarvoor een overzichtelijk grafisch systeem te hebben bedacht. In zijn eenvoudigste model verdeelde hij de letters in
klinkers en medeklinkers: de eerste tekende hij vet en rond, de tweede mager en hoekig. Na een bezoek aan de Bauersche Gieserei in Frankfurt was hij gegrepen door het idee van nieuwe lettervormen,
die bijvoorbeeld in het straatverkeer snel te lezen zouden zijn, vandaar dit universeel ‘optofonetisch’
alfabet. In een volgend model ging hij uit van de plek waar de klanken van de gesproken taal ontstonden: strottehoofd, keel, mondholte. Alle klanken van de Duitse taal bracht hij in een matrix onder; elke positie kreeg een eigen grafische vorm. Zo ontstond een enorme hoeveelheid nieuwe tekens. In zijn
toelichting gaf Schwitters grif toe, er geen idee van te hebben hoeveel klanken er in andere talen werden gebruikt, maar naar eigen zeggen was zijn systeem in het geheel niet utopisch. Zijn
‘optofonetische’ letters bleven uiteraard theorie, maar zijn toch een curieus voorbeeld van de vele creatieve ideeën die de nieuwe typografen lanceerden. De befaamde Ursonate van Schwitters, waarvan
het ontstaan teruggaat op zijn ontmoeting met Raoul Hausmann in 1918, kreeg in i 10 een zeer fraaie
typografische uitvoering, waarschijnlijk op aanwijzing van Schwitters zelf.73 Een aantal lezers vond
het niet leuk en zei verontwaardigd zijn abonnement op.
Ook Die neue Typographie van Tschichold werd in i 10 gsignaleerd. De aankomende ontwerper Paul
Schuitema noemde het een ‘goed boek… dat in een groote behoefte voorziet. Men zou willen dat ieder,
die met letters omging dit boek bezat’.74 Zelf ontwierp Schuitema een omslag voor Arthur Lehnings
essaybundel Politiek en cultuur, dat geïnspireerd lijkt op Van Doesburgs omslag voor het boek van

Clara Wichmann van tien jaar eerder. Mondriaan schreef er op 3 maart 1930 over aan Lehning: ‘Ik heb
nog niet je geheele boek gelezen, had geen tijd. Het ziet er goed uit, alleen de letter vind ik niet zoo
goed en ik houd niet van die “marge”’.75 Met ‘de letter’ bedoelde hij wellicht de sjabloonletter die
Schuitema voor het omslag gebruikte.

Paul Schuitema, Politiek en cultuur, 1931; Cesar Domela, boek voor AEG, ca 1928-30.

Cesar Domela ging in 1927 als beeldend kunstenaar naar Berlijn en exposeerde al spoedig in Hannover
als lid van de Gruppe K, opgericht door Schwitters. Maar van schilderen viel niet te leven, dus besloot
hij ‘de beginselen en ideeën van het Neo-Plasticisme in het leven te verwezenlijken’.76 Hij ontdekte
de reclame als nieuwe bron van inkomsten en kreeg opdrachten van firma’s als AEG voor reclamebladen. Zijn typografische ontwerpen met hun geometrische opbouw en gebruik van gekleurde lijnen en
vlakken sluiten nauw aan bij zijn neo-plastische schilderijen. Meer nog dan de pure typografie greep
hem echter Moholy’s idee van ‘typofoto’ en zijn latere ontwerpen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het
principe van de fotomontage. Fotomontage heette ook de grote tentoonstelling die Domela in 1931 in
Berlijn organiseerde. Als tegenwicht voor de commerciële reclame ontwierp Domela tegelijkertijd omslagen voor het maandblad Besinnung und Aufbruch van het ‘Gilde freiheitlicher Bücherfreunde’ en
voor anarcho-syndicalistische boeken en brochures.

1928-1933/De ‘ring neue werbegestalter’ en a bis z
Walter Dexel organiseerde in de zomer van 1927 in de Kunstverein Jena de tentoonstelling Neue Reklame, de eerste waarmee hij de aandacht vestigde op de nieuwe typografische ontwikkelingen in het reclamedrukwerk. Er exposeerde een delegatie van het Bauhaus — Albers, Bayer, Moholy, Schmidt — en
daarnaast de individuele kunstenaars Schwitters, Burchartz en Baumeister. Uit Nederland zond Vilmos
Huszár in. Het succes van de tentoonstelling prikkelde Schwitters tot het idee, de krachten van de individuele en verspreid levende ontwerpers te bundelen in een groep, die gezamenlijk kon optreden.
Met reclame was tenminste enig geld te verdienen door kunstenaars, die de grootste moeite hadden
hun dadaïstische en constructivistische schilderijen aan de man te brengen. Zelf had Schwitters in
Hannover zijn ‘Merz-Werbezentrale’ gesticht, die inderdaad van plaatselijke firma’s opdrachten kreeg
en in januari 1928 richtte hij de ring neue werbegestalter op. Als lid meldden zich de typografen
Tschichold en Georg Trump en de kunstenaars-ontwerpers Vordemberge, Burchartz, Robert Michel,
Baumeister, Dexel en Domela. Daar kwamen later uit Nederland nog Piet Zwart en Paul Schuitema bij.
Schwitters ontpopte zich als enthousiast organisator, die onvermoeibaar tentoonstellingen in de wacht
trachtte te slepen en daarvan de leden van de Ring met rondzendbrieven op de hoogte hield. In de periode 1028-1931 droeg de Ring bij aan talrijke grote en kleine tentoonstellingen. Zo vond in 1929 bijvoorbeeld de eerste tentoonstelling plaats in de Staatliche Kunstbibliothek van Berlijn met als gasten
Moholy, Van Doesburg en Teige. Dezelfde collectie drukwerk was als ‘Sonderschau Neue Typographie’
te zien op de tentoonstelling Der neue Druck—Das schöne Buch in Magdeburg. Voorbeelden van
‘fototypografie’ toonde de Ring op de baanbrekende film– en fototentoonstelling Fifo in Stuttgart. Jan
Tschichold ontwierp het briefpapier voor deze tentoonstelling en stelde samen met de kunsthistoricus
en fotograaf Franz Roh uit de beste foto’s het prachtige boek foto-auge samen, opnieuw een voorbeeldig stuk Nieuwe Typografie.

Tentoonstelling Fifo, 1929 Stuttgart, inrichting: Moholy-Nagy.

Schwitters was een verwoed plannenmaker, hij stelde een lichtbeeldenarchief voor, een tijdschrift, een
losbladig overzichtsboek, maar de Ringleden waren kennelijk zo praktisch ingesteld, dat zij het gezamenlijk exposeren wel voldoende vonden. Toch werd het werk van de groep tenslotte gedocumenteerd
in het boek Gefesselter Blick, uitgegeven voor de Stuttgarter architecten Heinz en Bodo Rasch, na een
tentoonstelling onder dezelfde titel in de Graphische Klub ter plaatse van 25 exposanten.77 De Brüder

Rasch schreven, dat het hun streven was om in de typografie wetmatigheden te vinden en regels vast
te stellen, die waren aan te leren en toe te passen, zodat men van de ‘künstlerischen Einfall’ onafhankelijk zou zijn. De tekstbijdragen van de ontwerpers zelf maken echter duidelijk dat er — afgezien van
een gemeenschappelijk economisch belang — weinig overeenstemming onder hen heerste en dat zij in
wezen individualisten bleven. Willi Baumeister sprak van ‘optische Organisation’ gevoed door
‘Einbildungskraft und Phantasie’; Dexel zocht niet naar ‘sogenannte “Schönheit”, sondern die
Klarheit’; en Vordemberge-Gildewart sprak van het ‘Funktionell-optische’; Tschichold benadrukte
doelmatigheid en harmonie, terwijl Schwitters meende, dat er geen regels of schema’s waren die men
steeds kon toepassen; Zwart was hekkensluiter met de opmerking ’dass es alles quatsch ist was wir
machen’.78

Na een succesvolle reeks exposities organiseerden de Nederlandse leden van de Ring tenslotte in 1931
de grote tentoonstelling Internationaal Reclamedrukwerk in het Stedelijk Museum in Amsterdam,
waar behalve de Ringleden ook Moholy, Herbert Bayer, Karel Teige en Lajos Kassák exposeerden en
waar een collectieve Russische inzending was te zien.79
Schwitters had aanvankelijk Theo van Doesburg lid van zijn Ring willen maken, maar die had nooit op
Schwitters’ uitnodiging gereageerd. Wel ging Van Doesburg in 1929 in op een verzoek van het Duitse
tijdschrift Die Form om zijn mening over het moderne boek te geven. De typografie van tijdschriften
en boeken had, met uitzondering van de Jugendstilperiode, steeds in handen van vaklieden gelegen, de
zetters en drukkers die werkten met traditionele regels van rustige leesbaarheid, die symmetrische
pagina’s met brede marges ontwierpen, waarbij zij bescheiden lettertypen hanteerden en de illustratie
een nevenrol gaven. Vaak trok men de vergelijking tussen het boek en de architectuur met haar klassieke proporties. Toen vanaf het begin van de jaren twintig schilders en architecten zich met de drukkunst gingen bezighouden, kwam opnieuw de vergelijking tussen typografie en architectuur aan de
orde. Maar het Nieuwe Bouwen ging van heel andere dan de klassieke beginselen uit: asymmetrie, elementaire vormen, ritme, ruimte en functionaliteit.
Van Doesburg reageerde in Die Form in zijn bekende polemische stijl en vergeleek het boek met architectuur, die behalve aangenaam voor het oog voortaan functioneel diende te zijn. Vervolgens contrasteerde hij de vervelende ‘automatische’ typografie — de Franse — met recente, ‘dynamische’ typografie. De laatste kon overigens niet altijd genade vinden in zijn ogen. Hij verweet haar het tomeloze
gebruik van balken, lijnen en stippen zonder werkelijke functie en verwees daarmee naar zekere vormen van Bauhaus-typografie. Het ‘agressief-dynamische’ boek achtte hij een toegeven aan een nieuwe vorm van versiering. Als kwalijk voorbeeld beeldde hij het omslag van het boek Kunst-Ismen van

Lissitzky en Arp af. Dat omslag was echter niet representatief voor de rest van het boek, dat een layout had van spectaculaire dubbele pagina’s. Op de achtergrond speelde mee dat Lissitzky zich inmiddels van Van Doesburg had gedistantieerd en, anders dan Mondriaan, aan hem en zijn werk nauwelijks
aandacht had besteed in Kunst-Ismen.
Van Doesburg gaf toe, dat futurisme en dadaïsme een dergelijke typografie in de hand hadden gewerkt, maar noemde de dadaïstische werkwijze die hij zelf ooit actief had aangehangen — hij beeldde
Die Scheuche af — een tijdelijke en noodzakelijke ingreep, die tot een nieuwe sensibiliteit voor drukwerk had geleid. Voor hem kon het boek door de vormgeving van de tekst een nieuwe dimensie krijgen, die hij ‘akoestisch-optisch’ en ‘plastisch’ noemde. Hij doelde op een bewuste ondersteuning van
de tekst met typografische middelen. Anders dan Moholy, voor wie de fotografie in het boek een belangrijk element vormde, kende hij de foto een secundaire plaats toe. Hij redeneerde in dit essay sterker als dichter dan als grafisch vormgever en eindigde zijn relaas opnieuw met een vergelijking met de
architectuur: ‘Om effectief te zijn, moet de pagina niet geheel gevuld worden. Evenals in de architectuur gaat de sterkste werking uit van de lege ruimte. Het spanningsveld tussen zetsel en het witte vlak
werkt actiever dan een rijkelijk toepassen van lijnen, punten en balken. Daarom past de nieuwe elementaire typografie lijnen noch punten toe. Zij richt zich eerder op de beperking en de witte ruimte in
verhouding tot stand en maat van de lettertypen, terwijl de letterkleur zich richt naar de energie van
de tekst.’80

Inhoudelijk enigszins te vergelijken met i 10, maar van opzet veel bescheidener, was het blad a bis z
van de groep van progressieve Keulse kunstenaars. Het verscheen vanaf 1929 maandelijks onder redactie van Heinrich Hoerle en Franz W. Seiwert tot de dood van de laatste in 1933. De maatschappelijk
sterk geëngageerde graficus Seiwert, die de vormgeving van a bis z verzorgde, had in zijn eigen werk
een ‘figuratief-constructieve’ beeldvorm ontwikkeld, waaruit enerzijds zijn bewondering voor Mondriaan en anderzijds voor de figuratie van Brancusi en Léger sprak. De schilderijen en het atelier van
Mondriaan werden in a bis z afgebeeld, evenals Van Doesburgs Aubette in Straatsburg. Hoewel het
tijdschrift voor de Keulse kunstenaars was bedoeld, had het een opmerkelijke uitstraling daarbuiten.
Van Doesburg, Zwart en Tschichold hadden een abonnement. Mondriaan stuurde bij Seiwerts vroege
dood een condoleantie.
De graficus Gerd Arntz, die later naar Nederland emigreerde, maar destijds zelf tot de Keulse Progressieven behoorde, herinnerde zich later: ‘… Seiwert was een van de weinigen in Keulen, die zich ver-

diept hadden in de Nieuwe Typografie en het ook toepasten. Alleen in Düsseldorf waren er, die ook zo
met zetmateriaal werkten. Hij ging uit van een zekere vorm die hij wilde hebben en al kende hij het
vak van drukker niet, hij kon wél architectonisch tekenen en letters op de juiste plaats zetten. Hij was
koppig genoeg om zijn vormidee door te zetten. Het was zijn aard om direct de drukkerij en zetterij
binnen te lopen, zonder eerst het kantoor van de baas te bezoeken — zij het dan dat de baas wel links
georiënteerd was. En ik geloof ook dat die lui graag deden wat Seiwert wilde: hij had een manier om
over de dingen te praten, zonder poespas, van man tot man, met de mensen van het ambacht…’81
Het maandblad a bis z omvatte vier pagina’s van het formaat DIN A4 met een basislay-out van twee
kolommen, waarin de afbeeldingen en spaarzame advertenties op heldere en evenwichtige manier een
plaats vonden en de artikelen gescheiden werden door lichte balken van kolombreedte. Seiwert gebruikte door het hele blad heen consequent alleen onderkast en kon vanaf de tweede jaargang voor de
kopjes de nieuwe Futura toepassen. In 1932 ontwierp Seiwert catalogi voor het nieuw ingerichte
Kunstgewerbemuseum van Keulen, consequente en heldere stalen van Nieuwe Typografie; het waren
zijn laatste werkstukken.
Seiwert besprak met geestdrift de geschriften van Jan Tschichold en publiceerde twee typerende bijdragen van hem in a bis z. in ‘noch eine neue schrift’ deed Tschichold een voorstel voor een geometrisch geconstrueerd alfabet, dat deels geïnspireerd is op Schwitters’ systeemschrift, maar vereenvoudigd.82 Hij herhaalde zijn pleidooi voor ‘kleinschreibung’, dus het gebruik van onderkast. Dichters als
Stefan George, kunstenaars als Josef Albers, ontwerpers en ingenieurs hadden voor een ‘radikale nurkleinschrift’ gepleit, met esthetische en economische argumenten. Zelf liet hij de kwestie afhangen
van een mogelijke Duitse spellingshervorming, waarbij naar analogie van het Frans en Engels alle
zelfstandige naamwoorden hun hoofdletter zouden verliezen. Voor kapitalen was dan alleen plaats aan
het begin van een zin en bij eigennamen. In zijn tweede artikel, ‘konkrete malerei’, wees Tschichold er
nog eens op hoe in die schilderkunst kleur en vorm een zelfstandige rol waren gaan spelen. Zij stonden in een onderlinge relatie en stelden zo niet langer iets voor buiten het schilderij, maar verwezen
alleen naar zichzelf, zoals Theo Van Doesburg dat nog onlangs had geformuleerd.
Niet lang daarna moest a bis z een in memoriam wijden aan Van Doesburg die in maart 1931 in Davos
was gestorven. Een jaar eerder had hij nog rusteloos nieuwe plannen gesmeed, waaronder de oprichting van de groep en het tijdschrift Art Concret. Eén nummer van het tijdschrift verscheen, met opnieuw een verrassend typografisch omslag, maar het kreeg geen vervolg. Wel sloeg het begrip
‘concrete kunst’ aan: het zou meer en meer in gebruik raken als verzamelbegrip voor de abstracte
kunst van de jaren dertig en later zelfs een rijke toekomst tegemoet gaan.

1930-1933/Mondriaan, concrete kunst en typografie
In zijn herinneringen aan Mondriaan vertelt Arthur Lehning, hoe hij rond 1930 vaak Parijs bezocht en
bij een van die bezoeken van Mondriaan een briefkaart met de volgende mededeling kreeg: ‘Beste Arthur, ik heb mad. Arp bij me gehad; ze heeft me uitgelegd dat ze je niet kon antwoorden tot nog toe.
Nu zou ze je schrijven dat Arp en zij a.st. Zaterd. 3 uur bij mij zouden zijn en of jij en Charley [Toorop]
ook kwamen…’83 Wat speelde zich op die zaterdag 10 januari 1931 op Mondriaans atelier af? Dat leert
een brief van Hans Arp aan Carola Giedion-Welcker van twee weken later: ‘… vor einigen tagen fand
die verlosung des mondrianbildes in gegenwart mondrians müller-lehnings arps und des dazu gehörigen damenflores gerecht und nahrhaft statt. im ganzen lotterten an dieser lotterei fünfundzwanzig
lotterer sodass mondrian sein bild ungefähr bezahlt bekommen hat, der glückliche gewinner ist tschichold…’84
Arp had in jet najaar van 1930 een tentoonstelling van Mondriaans werk in Zürich georganiseerd en
zich opgeworpen als penningmeester van een ‘lotterie Mondrian’ voor zijn Zwitserse en Duitse vrienden, waaraan onder meer Walter Gropius en de architect Walter Moser deelnamen. Zo kwam Tschichold in het bezit van Mondriaans Compositie met geel uit 1930 en bleef zijn belangstelling voor diens
kunst onverflauwd.85 Tschichold was overigens goed vertrouwd met het milieu van de abstracte kunst:
een tijd lang ontwierp hij de affiches en catalogi voor het Graphisches Kabinett in München, dat onder
leiding van Günther Franke progressieve tentoonstellingen hield als Wege abstrakter Malerei. Zijn eigen verzamelactiviteit blijkt uit de titel van de tentoonstelling Plakate der Avantgarde—Sammlung
Tschichold.
Een andere belangrijke Duitse typograaf bij wie Piet Mondriaan ter sprake komt, was Paul Renner, directeur van de Münchense opleiding waaraan Tschichold les gaf. Moest Tschichold zich in zijn neue
Typographie nog behelpen met een ‘gewöhnlichen Akzidenzgrotesk’, ofwel een gewone schreefloze
voor smoutzetsel, Renner kon zijn vergelijkbare boek Mechanisierte Grafik van 1931 laten zetten uit
een vroege versie van zijn eigen schreefloze Futura. Renner, een generatie ouder dan Tschichold,
beeldde ook een Mondriaan af en citeerde zelfs pagina’s lang uit diens neue Gestaltung. Men zou haast
denken, dat Mondriaans motto ‘den Menschen der Zukunft’ Renner tot de naam Futura had geïnspireerd.

Tegelijkertijd gaf Renner te kennen dat hij met Mondriaans theorieën en ‘trockenen Predigerton’ niet
veel aan kon. Voor hem was typografie ‘gemechaniseerde kunst’ - dat Mondriaan ook in die richting
dacht, vinden we bij Renner niet terug — en drukletters dienden onpersoonlijke creaties te zijn, wilden
ze voor uiteenlopende typografische opgaven bruikbaar zijn. Dat lijkt een oratio pro domo voor zijn

Futura. Overigens had Renner weinig op met fonetische alfabetten en met zetsel in louter onderkast.
Typografie mocht best asymmetrisch zijn om te tonen dat de oude vormenwereld van de handarbeid
voorbij was, zolang ze maar functioneel bleef. Kortom, Renner bleef de pragmatische typograaf die de
moderne reproductietechnieken, de fotografie en de film een grotere uitdaging vond voor zijn vak dan
de zo esoterische abstracte schilderkunst. Renner ontwierp de letterfamilie Futura naar aanleiding
van een reeks geometrisch geconstrueerde kapitalen van de architect Ferdinand Kramer uit Frankfurt.86 De letter werd door veel ontwerpers enthousiast binnengehaald als het langverwachte, eigentijdse instrument van de Nieuwe Typografie.

Tschichold, schets voor de Transito, coll. BC/UB Amsterdam.

Ook Tschichold had als letterontwerper succes, zelf in Nederland. In 1931 bracht de Lettergieterij Amsterdam zijn Transito uit, een geometrische fantasieletter die het midden houdt tussen het Kombinationsschrift van Josef Albers en de vette Futura van Paul Renner. Nieuwe typografische opvattingen
leken zelfs tot de wat behoudende wereld van de lettergieterij te zijn doorgedrongen.
Als auteur was Tschichold eveneens succesvol en elk jaar verscheen er wel een nieuw boek. In 1930
was dat Eine Stunde Druckgestaltung, waarin hij de beginselen van Nieuwe Typografie als een inmiddels vanzelfsprekend gegeven veronderstelde. Hij lichtte die beginselen nu vooral toe met praktische
voorbeelden, ‘Bildbeispiele’. Tschicholds sterke kant bleef zijn systematische didactiek en meer nog
dan in Die neue Typographie maakte hij zich nu sterk voor een algehele normalisatie van het zakelijk
drukwerk. Hij kon nieuwe voorbeelden aandragen van de steeds populairder ‘typosignete’- typografisch samengestelde logo’s — en afbeeldingen brengen van typografische en fotografische affiches en
reclamebrochures uit binnen– en buitenland, bijvoorbeeld van mede-Ringleden als Paul Schuitema
en Piet Zwart. Het werk van Karel Teige representeerde nieuwe vormen van het boek en als voorbeeldige tijdschriften beeldde Tschichold Bauhaus en Die Form af.87

1930/Een Nederlands manifest
Drukkerij Trio aan de Haagse Nobelstraat had veel van de typografische experimenten van Piet Zwart
voor de Nederlandse Kabelfabriek gerealiseerd; sedert 1923 bijna driehonderd verschillende advertenties in het Tijdschrift voor Electrotechniek en het blad Sterkstroom en in 1928 de Catalogus NKF die
ook internationaal de aandacht trok. Na de verbouwing en uitbreiding in 1928-1929 besloot de drukkerij tot de uitgave van een relatiegeschenk om ‘… bekendheid te geven aan het vele, dat Drukkerij Trio
vermag.’ De Raad van Bestuur schreef in het voorwoord: ‘Wij hebben daarvoor de medewerking verkregen van architect Piet Zwart die dit boekje samenstelde, illustratief en typografisch verzorgde en
een principieel artikel schreef.’
In de goodwill-uitgave N.V. Drukkerij Trio zou een aantal gedurfde typografische ontwerpen en specimina van foto-typografie in meerkleurendruk — ook twee van Paul Schuitema — een indruk geven
van het technisch kunnen van de drukkerij. Piet Zwart schreef onder de titel ‘van oude tot nieuwe typografie’ het eerste Nederlandse manifest over de nieuwe typografie. Daarin vinden we uiteraard veel
terug van wat zijn voorgangers hadden geformuleerd, maar het heeft een onmiskenbare eigen toon.
Zwart sprak geestdriftig van de technische ontwikkelingen die het leven hadden veranderd en daarmee
de typografie: ‘… iedere tijd heeft zijn eigen typografisch gezicht’. De echo van Moholy-Nagy klinkt
hier na. De aanpak van Tschichold vinden we eveneens terug. Na een overzicht van de historische stijlen omschreef Zwart enkele belangrijke kenmerken van de nieuwe typografie: haar zakelijkheid, technische precisie, functionele opbouw en asymmetrie. De nieuwe typografie was elementair want zij gebruikte puur grafische middelen, waaronder ook de kleur en het papier waren te rekenen, tot het opbouwen van een beeldende ‘uitdrukkende’ vorm. De letter moest evenzo ‘elementair’ zijn: ‘hoe oninteressanter de letter, hoe typografisch bruikbaarder’ en dus pleitte Piet Zwart voor de grotesk, die bovendien het meest geschikt was ‘bij het componeeren van foto + letter’. Zwart propageerde voor Nederland de normalisatie van de papierformaten — N.V Drukkerij Trio zou het formaat DIN A4 krijgen
en bevatte een pagina met de nieuwe normaalvoorschriften voor papierformaten. Voorts pleitte hij
voor resoluut afschaffen van kapitalen, wat hij in zijn eigen tekst demonstreerde.
Dat we het manifest van Piet Zwart hier voor het eerst integraal als bijlage reproduceren, heeft als
jammerlijke reden, dat N.V. Drukkerij Trio slechts in drukproef bekend is [collectie Haags Gemeentemuseum, ook gereproduceerd op www.designgeschiedenis.nl]. In het geplande voorwoord had men
Zwarts bijdrage al bij voorbaat wat gerelativeerd: ‘Wij hebben daarmede niet de bedoeling gehad een
besliste voorkeur voor zijn werkwijze te demonstreeren of propaganda te maken voor een bepaalde typografische opvatting.’ Maar toen de Raad van Bestuur de proeven zag, schrok zij er kennelijk zó van,
dat het nimmer tot een uitgave kwam.

1933-1938/Tschichold: Typografische vormgeving
Al in 1926 had een Duits criticus de nieuwe typografie het resultaat genoemd van ‘Unnatur und Irrenhauskunst’ en ingedeeld bij ‘fremden Idole, mit Weltanschauungen verknüpft, die nicht die unsrigen
sind’. In 1933 kreeg hij zijn zin, toen Hitler en zijn nazi’s de macht grepen. Het Bauhaus werd gesloten: Schwitters, Albers, Moholy-Nagy, Richter en Domela zagen zich gedwongen om Duitsland te verlaten en raakten over verschillende landen verspreid. Tschichold zat korte tijd gevangen en kon in 1933
met moeite het vege lijf redden door over de Zwitserse grens te vluchten, een onzeker bestaan tegemoet. Een progressieve droom was ten einde.
Hoe de wereld veranderde is af te lezen aan een boek dat in 1928 in Amsterdam verscheen bij drukkerij
Duwaer onder de titel Typografische vormgeving. Het was de Nederlandse vertaling van de hand van
typograaf en uitgever Charles Nypels, van Jan Tschicholds eerder verschenen Typographische Gestaltung, dat ook al in een Deense en Zweedse versie was uitgebracht.88 Tschichold leek zijn optimisme
niet verloren te hebben. Opnieuw horen we hem spreken over typografie en abstracte kunst: ‘De verwantschap tusschen concrete schilderkunst en nieuwe typografie ligt niet in de toepassing van
“abstracte” vormen, maar in de overeenkomst der werkmethoden. In de eene zoowel als in de andere
onderzoekt de vormgever allereerst en welhaast wetenschappelijk de te gebruiken middelen, om deze
daarna constrasteerend tot een geheel samen te voegen. Alle abstracte schilderingen, in het bijzonder
de “heel eenvoudige”, vertoonen schilderachtige of grafische elementen, die zoowel zelf helder uitgedrukt werden als ook heldere verhoudingen onderling vonden. Van hier naar de typografie is de weg
niet lang. De voorstellingen van de concrete schilderkunst zijn zinnebeelden van subtiele ordeningen
uit eenvoudige, contrasteerende elementen. Aangezien de nieuwe typografie zich geen ander doel stelt,
dan juist zulke ordeningen te scheppen, kunnen veel werken van de concrete kunst den typografen als
model en stimulerend voorbeeld dienen en de optische vormenwereld van den tegenwoordigen tijd
doen begrijpen. Zij zijn de schoonste leermiddelen voor optische ordeningen. Natuurlijk mag men niet
denken aan een letterlijk nabootsen, maar alleen aan een arbeid in den geest van deze schilderingen.
Wij moeten binnen de grenzen van onze techniek en ons doel blijven, willen wij niet in louter formalisme vervallen. Het verheugt mij dat ik, naast de andere reprodukties, tenminste twee in kleur kan
geven, want het terugbrengen van de kleurwerking tot variaties van grijs beteekent juist voor dit werk
van de nieuwe schilderkunst een oneindig verlies. Mogen velen door deze regels gebracht worden tot
de erkenning van de concrete kunst, die wij als tijdgenooten verplicht en dankbaar dienen te zijn.’

Een van die twee kleurenillustraties was de Compositie met geel van Piet Mondriaan uit 1930, die
Tschichold bij de verloting had verworven. Maar helaas, het strookje met erratum, dat in het boek was
gestoken, moest een akelig feit melden: ‘Ingevolgde van een betreurenswaardig misverstand is de afbeelding op blz. 80 (Mondriaan) 90° gedraaid; het beeld dient zoo gezien te worden, dat het gele vlak
zich aan den rechter kant bevindt.’ Zo wreekte zich het feit dat de auteur-vormgever niet in eigen
persoon zijn product had kunnen begeleiden. Het was tevens een beetje de straf voor het feit dat
Tschichold geen echte kleurenreproductie van Mondriaan weergaf, maar een lijntekening naar het
schilderij. De afbeelding leek daardoor meer op een typografisch model dan op de weergave van een
object van verf en doek dat in werkelijkheid rechtsonder in het zwart met rode verf ‘PM 30’ is gesigneerd.
Er liggen drie jaar tussen de Zwitserse en de Nederlandse versie van Typographische Gestaltung.
Hoewel de beide boekjes uiterlijk identiek lijken door hun DIN A5-formaat, linnen bandje en papieren
etiketje op de rug, leert vergelijking van de inhoud, dat de jaren na 1933 voor Tschichold wel degelijk
een dramatische wisseling van optiek hadden veroorzaakt. Dat blijkt deels uit de tekst, maar meer
nog uit de typografische voorbeelden die de tekst verluchten en die Tschichold liet drukken op afwijkende papiersoorten waarmee de katernen zijn doorschoten.
In de uitgave van 1935, die Tschichold ongetwijfeld al in München was begonnen, zijn de modellen
zowel van Duitse als Zwitserse aard of oorsprong. In de Amsterdamse uitgave zijn de Duitse voorbeelden naar Nederlandse vertaald: zo veranderde een uitnodigingskaart van de Münchner Bund in een
kaart van de Haagsche Kring en een programma van de Akademische Arbeitsgemeinschaft Psychologie München werd er een van een medisch congres in Amsterdam. Nu kan men dat beschouwen als
typerend voor Tschicholds streven naar verstaanbaarheid bij de Nederlandse lezer. Het feit dat hij de
kleurenreproducties van schilderijnen van Josef Albers en Vordemberge-Gildewart verwisselde voor
die van Mondriaan en Van Doesburg, kan ook als hoffelijkheid worden uitgelegd. Toch, bij nader inzien, was de diepste reden Duitsland. Dat land was nu het Derde Rijk. Praktisch alles, wat in de Zwitserse versie nog aan dat land herinnerde, is uit de Nederlandse vertaling radicaal weggesneden. Voor
de markante Egyptienne City halbfett van Georg Trump, die Tschichold in de Duitse versie voor de
titelpagina en de onderkopjes had gebruikt, zijn een halfvette Bodoni en Nobel in de plaats gekomen.
Was dat toeval? Trump had inmiddels de plaats van Paul Renner aan de school in München ingenomen. Ook een prospectus dat Herbert Bayer in 1928 voor het Bauhaus had ontworpen, verdween. Bayer bleef tot 1938 met succes in Berlijn werken—te lang naar Tschicholds oordeel?
Tschichold presenteerde in Typografische vormgeving zowel Mondriaan als Moholy-Nagy in 1938 in
kleur. Dat herinnert er aan, dat 1938 in Nederland een belangrijk jaar was voor de abstractie. In april
opende in het Amsterdamse Stedelijk Museum de Tentoonstelling Abstracte Kunst, die een indrukwekkend overzicht bracht in 70 schilderijen en beelden van onder anderen Brancusi, Arp, Fernand
Léger, Lissitzky, Moholy-Nagy, Vordemberge-Gildewart en Henry Moore; als Nederlanders waren
Van Doesburg, Mondriaan en Domela te zien. Het elan leek ongebroken. De verdreven abstracte kuntenaars, ontwerpers en architecten van het nieuwe bouwen hernieuwden naar 1933 hun contacten
vanuit Frankrijk, Zwitserland, Engeland en de Verenigde Staten. Nieuwe tijdschriften als Abstraction-

Création namen de fakkel over. Sophie Taeuber-Arp en Cesar Domela redigeerden vanuit Meudon het
blad Plastic-Plastique. Het manifest in boekvorm Circle, dat Ben Nicholson en Naum Gabo in 1937 in
Londen publiceerden, weerspiegelde dat nieuwe internationale optimisme. Het boek opende met vier
recente schilderijen van Piet Mondriaan en Jan Tschichold droeg het essay ‘New Typography’ bij.89
Helaas, de Amsterdamse tentoonstelling van 1938 zou voor lange jaren de laatste in Nederland zijn
over abstracte kunst. De bezetting volgde en de ontwikkelingen zouden zich elders voltrekken.
Typografische vormgeving van 1938 was goed beschouwd de voorbode van Tschicholds befaamde en
omstreden terugkeer naar de klassieke boktypografie van zijn jeugd. De vormgeving van het boek is
een stapje terug van de Nieuwe Typografie. Tschichold herstelde de romein als boekletter weer in ere
en paste op de titelpagina zelfs een schrijfletter toe. Ook ornamentjes waren niet langer verboden, wat
de reactie op de strenge stijl weerspiegelt, die in de late jaren dertig allerwege in de toegepaste kunsten was waar te nemen. De Franse arabesk werd door sommige jongeren ervaren als een aangename
afwisseling na het koele, analytische oog dat het Bauhaus hen had voorgeschreven.90 Voorlopig was
Typografische vormgeving een handig boekwerkje voor wie het Duits niet machtig was. Ook in Nederland werd de grafische vormgeving een professioneel vak, dat door Schuitema op de Haagse academie
een vaste basis had gekregen. De oud-Bauhausstudenten Paul Guermonprez en Hajo Rose brachten
daar nu hun kennis van fotografie en typografie over op een nieuwe generatie studenten. Hetzelfde
deden zij op de Nieuwe Kunstschool van Paul Citroen in Amsterdam. Leerling Jan Bons herinnerde
zich: ‘Hajo Rose was de enige die een leerboek gebruikte: Typografische vormgeving van Jan Tschichold, vertaald door Charles Nypels, bij Duwaer gedrukt en uitgegeven… Op de drukkerij konden leerlingen typografie met zijn hulp hun eerste produkten realiseren. Geboortekaartjes, maar ook drukwerk
voor Hulp aan Spanje, het Vluchtelingencomité, het Comité van Waakzaamheid…’91
Het was voor diezelfde drukkerij Duwaer, dat Friedrich Vordemberge-Gildewart reclamedrukwerk zou
gaan ontwerpen. Zijn abstract-geometrische schilderijen, eens in De Stijl en i 10 afgebeeld en te zien
op de tentoonstelling van 1938, waren nu in Duitsland gevaarlijke contrabande. Via Zürich emigreerde
Vordemberge naar Nederland. In Amsterdam kon hij een karig bestaan vinden als typograaf en grafisch ontwerper. Het voormalig lid van de Ring neue Werbegestalter bleef ook in het verborgene een
typografie bedrijven waarin de Stijlbeginselen op subtiele wijze doorwerkten.

Vordemberge-Gildewart, pagina uit herdenkingsboek over Frans Duwaer, 1945.

Na 1945/Nieuwe vrijheid en wetmatigheid
Oorlog en bezetting hadden hun tol geëist en de vernieuwers van weleer naar alle winstreken uiteengedreven. Mondriaan was gestorven in New York en de abstracte kunst leek — althans in Nederland
— in vergetelheid geraakt. Was ook de Nieuwe Typografie ter ziele? Als het aan Tschichold lag wel.
Verbitterd had hij moeten constateren hoe vroegere collega’s als Walter Dexel en Max Burchartz in
Duitsland hun progressieve idealen onder druk van de politiek hadden verlaten. Grafische vernieuwingen als de foto-typografie, die eens synoniem leken met progressiviteit, waren door de nazi’s met
groot gemak voor eigen propagandadoeleinden gebruikt. In het vakonderwijs had men de nieuwe typografie stilzwijgend binnengesmokkeld; de zettersleerlingen hadden als voorbeeld drukwerk voorgeschoteld gekregen in DIN-formaten, maar nu voorzien van SS-runen en hakenkruis.92
Tschichold raakte er van overtuigd dat de Nieuwe Typografie weinig meer geweest was dan een uitvloeisel van Duits superioriteitsgevoel en dogmatisme. Hij keerde terug tot de klassieke typografie, een
stap die vele van zijn oude medestanders niet konden volgen. Kurt Schwitters schreef in 1946 vanuit
het Schotse Ambleside een ironische brief aan Nelly van Doesburg, waarin hij Tschicholds werk
’reactionair’ noemde, al vergoelijkte hij diens positie.93 Op hetzelfde moment pleitte Max Bill in Zwitserland nog steeds voor schreefloze letters en asymmetrische typografie. Hij maakte zich vrolijk over
typografen die de kunstenaar wilden uithangen en leek daarmee impliciet Tschichold en diens terugkeer naar de klassieke richting te bedoelen.
Tschichold liet zich tot een vinnige polemiek verleiden, waarbij hij Bill, de schilder, van gebrek aan
vakkennis beschuldigde, hoewel deze al in 1930 met de Ring neue Werbegestalter had geëxposeerd en
in de jaren dertig belangrijke typografische affiches en museumcatalogi had gemaakt, geheel volgens
de Nieuwe Typografie. Het werd een beetje een discussie tussen blinden en doven, die later steeds opnieuw in de typografische richtingenstrijd de kop zou opsteken.
Door tentoonstellingen in het Kunstmuseum Luzern, het Kunsthaus Zürich en de Kunsthalle Basel —
Konstruktivisten, 1937; Konkrete Kunst, 1944 — was in het neutrale en welvarende Zwitserland de abstracte kunst ononderbroken in de aandacht gebleven en had ook de Nieuwe Typografie steeds nieuwe
aanhangers gevonden: Richard Lohse, Emil Ruder, Max Huber, Josef Müller-Brockmann, Anthony
Froshaug, Karl Gerstner.94 In de Verenigde Staten hadden Moholy-Nagy en Gropius met hun New
Bauhaus in Chicago en Josef Albers aan het Black Mountain College eveneens oude idealen kunnen
continueren.
In Nederland was die lijn verbroken geweest: Mondriaan, De Stijl en de grafische pioniers van de jaren
twintig moesten hier in de jaren vijftig en zestig geleidelijk worden herontdekt, waarbij Willem Sandberg en Hans Jaffé met hun Amsterdamse Stedelijk Museum een actieve rol speelden. Een jongere generatie kunstenaars, architecten en grafisch ontwerpers nam de draad weer op. Zwitserland was daarbij niet het minste voorbeeld. Geen geringe stimulans daarbij was, dat het grootste enthousiasme over
ons schilderkunstig en grafisch verleden vaak uit het buitenland kwam. Het onderwerp van dit boek is
dan ook niet nieuw.
Georg Schmidt, die tijdens de oorlog in Basel de abstracte kunst zo actief had gepresenteerd, schreef al
in 1957 terugblikkend: ‘Mondrians Einfluss auf die Architektur und die Typographie der zwanziger

Jahre kann gar nicht gross genug veranschlagt werden’, en: ‘Mondrian… bedeutete Freiheit und Gesetz
in einem! 95

