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Het Plantin Instituut voor Typografie

‘Expert classes’ voor boekarchitecten 
en andere letter- en beeldwerkers
Patrick Auwelaert

In een themanummer over boekarchitectuur 
in Vlaanderen mag een bijdrage over het 
Plantin Instituut voor Typografie niet 
ontbreken. Sinds het begin van de jaren 
vijftig in de vorige eeuw speelde dit instituut 
een voorname, emanciperende rol in 
de kwaliteitsverbetering van de Vlaamse 
boekarchitectuur.

Vlaanderen is altijd al een regio van druk-
kers geweest en verwierf met zijn kwali-
teitsdrukwerk door de eeuwen heen een 
grote, internationale uitstraling. Dat was 
in de vijftiende en zestiende eeuw al zo 
met drukkers als Dirk Martens en Chris-
to!el Plantin, die de toon zetten. Op het 
vlak van boekarchitectuur is Vlaanderen 
echter altijd achterop blijven hinken, zeker 
in vergelijking met Nederland. Vooral na 
het interbellum was de toestand wat dat 
betreft erg bedroevend en waren tal van 
hier geproduceerde boeken een school-
voorbeeld van hoe professionalisme 
hand in hand ging met amateurisme: 
goed gedrukte boeken in een opmaak die 
daar niet mee in overeenstemming was. 
Boekhandelaar en uitgever Albert Pelck-
mans omschreef die situatie ooit als volgt 
in een artikel, opgenomen in Magistraal: 
Meesters van het Plantin Genootschap 
1951-1974: ‘Het Vlaamse drukwerk was zo 
stuntelig, niet omdat het slecht gedrukt 
was (...), maar wel omdat het zo stijlloos, 
zo karakterloos was.’ Ook Jan Middendorp 
sloot zich bij deze stelling aan in een 
artikel in hetzelfde boek: ‘Dat wat er bij 
de noorderburen, en in zekere mate ook 
in de andere buurlanden, zo nadrukkelijk 
aanwezig was, ontbrak hier: een typografi-
sche ontwerpcultuur.’
Voor dat gemis zijn verschillende oorza-
ken aan te wijzen. Ten eerste heeft Vlaan-
deren nooit een traditie van typografen 
gekend. Nederland bracht echter grote 
letterontwerpers en typografen voort 

zoals Sjoerd H. de Roos, J.F. van Royen, Jan 
van Krimpen, Sem L. Hartz en Chris Brand, 
die vooral actief waren in de eerste helft 
van de twintigste eeuw. Zij ontwierpen 
zowel esthetisch als functioneel hoog-
staande lettertypes die ook vandaag nog 
worden gebruikt, zij het dan in gedigi-
taliseerde vorm. En ten tweede heeft de 
sterke individualisering van het opmaak-
proces bij ons in het nadeel gespeeld 
van een eigen, Vlaamse ontwerpcultuur. 
Volgens Jan Middendorp was de Belgische 
ontwerper ‘veelal een eigengereide een-
ling, die weliswaar esthetische aspecten 
van het functionalisme omarmt, maar in 
zijn ontwerppraktijk intuïtief en individua-
listisch is gebleven’. In de wetenschap dat 
er voor boekarchitecten in spe vóór het 
begin van de jaren vijftig in Vlaanderen 
geen specifieke opleidingsmogelijkheden 
bestonden, hoeft dat gebrek aan ‘school-
vorming’ ons niet te verwonderen. Dat 
het na verloop van lange tijd dan toch 
nog goed gekomen is met het niveau 
van de boekarchitectuur in Vlaanderen, 
is in belangrijke mate te danken aan het 
Plantin Instituut voor Typografie en aan de 
oorspronkelijke bezielers ervan.

Het eerste Plantin Genootschap 
(1951-1974)
Dé bezieler van het Plantin Genootschap 
was Albert Pelckmans. Uit de nood die hij 
ervoer op het vlak van boekarchitectuur 
in Vlaanderen ontstond zijn plan ‘om een 
school op te richten waarin de leerlingen 
zou worden bijgebracht: kennis van het 
verleden, geschiedenis van de drukkunst, 
vooral dan in haar vormgeving, evenals 
een inzicht in de typografie’. Pelckmans 
verzamelde daartoe enkele gelijkgestem-
den rond zich en op 8 maart 1951 werd 
in het Antwerpse stadhuis het Plantin Ge-
nootschap, Hoger Instituut voor Drukkunst 
opgericht. De Raad van Beheer bestond 
naast Pelckmans (die als eerste directeur 

van het Genootschap in functie bleef tot 
1973) uit Lode Craeybeckx (burgemeester 
Antwerpen), K.C. Peeters (stadssecreta-
ris), H.F. Bouchery (conservator Museum 
Plantin-Moretus), L. Somers (advocaat en 
schepen van Kunsten), en secretaris H.D.L. 
Vervliet (adjunct-conservator Museum 
Plantin-Moretus).
De Raad van Beheer stelde als doelstelling 
voorop dat het Plantin Genootschap door 
het inrichten van cursussen, voordrachten 
en tentoonstellingen de typografische 
verzorging van het Belgische drukwerk 
zou verbeteren. Verder wilden ze de 
leerlingen in de unieke setting van het 
Museum Plantin-Moretus de gelegenheid 
bieden om ‘niet enkel de grote heden-
daagse meesters te aanhoren, maar ook 
met hen in contact te treden en zich te 
vormen in een ongedwongen gesprek of 
in een vrije discussie’ (Pelckmans).
Tot de ‘meesters’ van het toenmalige 
Plantin Genootschap behoorden onder 
meer Jan van Krimpen, Mark Severin, Leo 
Marfurt, Berthe van Regemorter, Jozef 
Cantré en Herman Liebaers. Zij doceerden 
vakken als Letter, Gelegenheidsdrukwerk, 
Reclame en a"che, Geschiedenis van 
de boekband, Houtsnede, Tijdschrift, 
Boekverzorging, Geschiedenis van de 
drukletter, Geschiedenis van het papier en 
Cultuurgeschiedenis van het boek. Tot de 
stopzetting van het eerste Genootschap 
in 1974 waren in totaal 35 docenten aan 
het instituut verbonden. In die periode 
volgden 287 cursisten de lessen, waar-
van er 132 de graad van geaggregeerde 
behaalden. Omdat de opleiding door 
de Staat erkend was als Hogere Secun-
daire Technische Leergang, ontvingen 
de geaggregeerden een diploma. Vier 
onder hen behaalden ook de graad van 
laureaat, waaronder Louis Van den Eede, 
een van de pioniers van de kwaliteitsvolle 
boekverzorging in Vlaanderen en tevens 
een van de bezielers van het vernieuwde 
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Plantin Genootschap. Om te kunnen mee-
dingen voor het laureaatschap moesten 
de kandidaten onder toezicht van een 
professionele begeleider gedurende vijf 
jaar praktische proeven afleggen.
Net als vandaag vonden de lessen in die 
tijd op zaterdag plaats, eerst gedurende 
twee jaar, daarna gedurende drie jaar. Dat 
verliep allemaal goed, tot het begin van 
de jaren zeventig. Toen kwam er een kink 
in de kabel.

Het tweede Plantin Genootschap 
(1995-2010)
Omstreeks het einde van de jaren zestig 
was de technische revolutie op het vlak 
van de zet- en druktechnieken zo ver 
gevorderd dat een aanpassing van het les-
programma van het Plantin Genootschap 
noodzakelijk was. De grote moeilijkheid 
daarbij was dat daarvoor niet meteen ge-
specialiseerde docenten konden worden 
aangetrokken. Dit euvel, in combinatie 
met financiële moeilijkheden, dwong de 
bestuursleden eind 1974 tot een stopzet-
ting van een opleiding die op dat ogenblik 
uniek was in Europa, zonder dat het insti-
tuut zelf eigenlijk ontbonden werd. Pas 
omstreeks het einde van de jaren tachtig, 
na zo’n vijftien jaar windstilte, kwam er 
opnieuw zachtjes beweging in het schip 
van het Plantin Genootschap. Francine 
de Nave, de toenmalige conservator van 
het Museum Plantin-Moretus/Prentenka-
binet, formuleerde het in haar bijdrage 
voor Magistraal: Meesters van het Plantin 
Genootschap 1951-1974 als volgt: ‘Nieuwe 
behoeften aan gespecialiseerde vakkennis 
en voortgezette opleiding waren intussen 
gegroeid. De doorbraak van de nieuwe 
technieken zoals desktoppublishing en 
computergestuurd zetten in het drukkers-
bedrijf, evenals de simultane teloorgang 
van de kennis van de oude typografische 
technieken, waren daar de oorzaken van. 
Daarnaast wenste men door het uitdiepen 
van de erfenis uit het verleden ook nieuwe 
creativiteit in het leven te roepen.’ 
Het resultaat was dat zich in de nasleep 
van het Plantinjaar in 1989 in kringen van 
de Vlaamse grafische bedrijfssector een en 
ander begon te roeren dat in de richting 
van een vernieuwd Plantin Genootschap 
wees. Het was uiteindelijk Carl De Schutter 
van het gelijknamige fotogravurebedrijf 
die de concrete voorzet gaf. Samen met 
Ludo Simons, Louis Van den Eede, Albert 

Pelckmans, Pierre-Jean Verbeke (die de 
nieuwe directeur van het Plantin Genoot-
schap zou worden) en H.D.L. Vervliet 
zorgde hij ervoor dat het schip van het 
Plantin Genootschap opnieuw het ruime 
sop kon kiezen. Daartoe werden in een 
Buitengewone Algemene Statutaire Ver-
gadering op 14 januari 1993 de statuten 
aangepast en een nieuwe Raad van Be-
stuur benoemd. Die bestond voortaan uit 
Carl De Schutter (voorzitter), Ludo Simons 
(ondervoorzitter), Francine de Nave (secre-
taris), H.D.L. Vervliet (penningmeester), 
Eric Antonis, Herbert Binneweg, Antoon 
De Vylder, Godfried Ridder Lannoo, Fer-
nand Schelfhaut, Martinus Schneiders en 
Louis Van den Eede.
Vervolgens werd er een curriculumcom-
missie in het leven geroepen, bestaande 
uit Louis Van den Eede, Antoon De Vylder 
en Herbert Binnenweg. De laatste twee 
waren net als Van den Eede oud-stu-
denten van het Plantin Genootschap en 
doceerden er later ook. De drie hadden als 
taak om een nieuw leerplan op te stellen, 
geschikte docenten aan te trekken uit zo-
wel binnen- als buitenland en de cursus-
sen praktisch te organiseren.
Mede dankzij de financiële steun van de 
Agfa-Gevaert NV konden op 23 septem-
ber 1995 de eerste lessen plaatsvinden 
van het vernieuwde Plantin Genootschap 
dat voortaan naar de aangepaste naam 
Plantin Genootschap, Hoger Instituut voor 
Grafische Kunsten luisterde. Niet minder 
dan 34 cursisten, die eerst in een mon-
deling gesprek getest werden op hun 
grafische voorkennis, schreven zich in. 
Daarvan mochten er op 27 september 
1997, na beëindiging van de twee studie-
jaren, 22 het diploma van geaggregeerde 
in ontvangst nemen.
In de studiegids 1995-1997 werd op 
heldere en beknopte wijze het doel, de 
doelgroep en het studieprogramma van 
het vernieuwde Plantin Genootschap 
toegelicht. Als doel werd gesteld: ‘Met zijn 
hernieuwing beoogt het Plantin Genoot-
schap de voortzetting van het gelijk-
namige initiatief dat in de periode van 
1951 tot 1974 met succes de verbetering 
nastreefde van het esthetische peil van de 
typografie en de grafische kennis in het al-
gemeen. Door een hogere en voortgezet-
te grafische en typografische opleiding wil 
het Plantin Genootschap mensen vormen 
die in hun beroepsactiviteiten kunnen 

! [© Initiaal]

! Plantin Instituut voor Typografie: nieuw-
jaarsreceptie 2011 
[© Plantin Instituut voor Typografie]
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beoordelen wat esthetisch verantwoord 
is en die de aldus verworven kennis in de 
praktijk kunnen toepassen.’  De cursussen 
en voordrachten van het Plantin Genoot-
schap waren bedoeld ‘voor eenieder die 
actief is of een opleiding volgt binnen het 
brede spectrum van de grafische commu-
nicatie’.

De studiecyclus liep over twee jaar en 
omvatte 150 lesuren per jaar. De cursus-
sen vonden van eind september tot begin 
juni plaats, telkens op zaterdag. Tot de 
vakken die op het programma stonden, 
behoorden onder meer Inleiding tot de 
actuele zettechnieken, Grondslagen van 
de typografie, Kunstactualiteit, Digitaal 
ontwerpen, Boekbedrijf in Vlaanderen en 
Nederland en Inleiding tot de kostprijs-
berekening. Bijna 40 docenten loodsten 
de cursisten doorheen het loodzware 
programma.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat 
de lessen van het vernieuwde Plantin 
Genootschap opnieuw in het Museum 
Plantin-Moretus/Prentenkabinet zouden 
plaatsvinden, maar omdat het vroegere 
leslokaal ondertussen in gebruik geno-
men was door een uitbreiding van het 
museum, diende tijdelijk uitgeweken te 
worden naar de auditoria van de UFSIA 

in de Rodestraat. Pas op 1 oktober 1998 
werd de speciaal voor het Plantin Genoot-
schap verbouwde zolder, het auditorium, 
de vergaderzaal en de bibliotheek van het 
Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet 
o"cieel geopend. Daar vinden vandaag 
nog steeds de lessen plaats.

Het Plantin Instituut voor 
Typografie (vanaf 2011)
Ruim vijftien jaar na de start van het 
vernieuwde Plantin Genootschap is het 
instituut dynamischer dan ooit. Op 29 ja-
nuari 2011 werd de oorspronkelijke naam 
voor de tweede keer o"cieel gewijzigd in 
Plantin Instituut voor Typografie. Bestuurs- 
en onderwijskundig wordt het instituut 
geleid door een Raad van Bestuur, een 
Algemene Vergadering en een Onderwijs-
commissie.
Vandaag organiseert het Plantin Instituut 
volgens zijn website ‘‘Expert classes’ over 
Typografie en Vormgeving, Type Design, 
Book Design en korte modules. In de toe-
komst wil het Plantin Instituut voor Typo-
grafie zijn onderwijsaanbod onder meer 
uitbreiden met Expert classes Handzetten 
en handdrukken in samenwerking met 
het Museum Plantin-Moretus/Prentenka-
binet. De sleutelwoorden van de oplei-
ding zijn typografie en vormgeving in de 

! Praktische proeven in klasverband 
[© Plantin Instituut voor Typografie]

brede zin van het woord: van de histori-
sche, esthetische en functionele aspecten 
van de letter en haar beeldvorming tot 
het geheel van processen die vandaag 
de grafische communicatie bepalen, van 
ontwerp tot eindproduct. Het programma 
legt daarbij de nadruk op deskundigheid, 
oordeelsvermogen en kwaliteitsbewaking.’
De vakken zijn gebundeld rond vier 
clusters: Tekst en letter, Beeld, Vormgeving 
en Productie & beheer. Daarnaast leggen 
de studenten regelmatig studiebezoeken 
af aan gespecialiseerde musea, boekbin-
derijen, drukkerijen en papierfabrieken. 
Ze hebben ook toegang tot een biblio-
theek waar ze zich kunnen verdiepen in 
vakliteratuur. Studenten met het diploma 
van geaggregeerde kunnen bovendien 
voor het laureaatschap gaan. Daarvoor 
moeten ze zich verdiepen in één van de 
thema’s van de vier clusters en een project 
voorstellen.
Het Plantin Instituut biedt daarbij regel-
matig activiteiten aan in de vorm van 
tentoonstellingen, ontwerpwedstrijden en 
seminaries, en geeft ook publicaties uit. 
Tot en met 2009 organiseerde het Plan-
tin Genootschap samen met de Vlaamse 
Uitgeversvereniging jaarlijks de Plantin-
Moretusprijzen voor De Best Vormge-
geven Boeken, waarvan de uitreiking 
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Initiaal
De alumniorganisatie van 
het Plantin Instituut voor 
Typografie

Nadat de eerste lichting studenten van 
het vernieuwde Plantin Genootschap 
in 1997 afgestudeerd was, koesterden 
enkelen onder hen de wens om een 
oud-studentenvereniging op te richten. 
Die kwam er ook en luisterde naar de 
naam Paragon, de benaming van een 
oude typografische maat (een 18-punts 
letter). Geen clubje zonder clubblad, 
dachten de leden van Paragon. Al in 
het voorjaar van 1998 verscheen het 
eerste, gedrukte nummer van het blad 
dat luisterde naar de sensuele naam Het 
Genot – een afleiding van ‘Genootschap’. 
Helaas wilde het daarna om allerlei 
onduidelijke redenen maar niet vlotten 
met een tweede nummer, wat trouwens 
ook gold voor Paragon, dat al snel een 
stille dood stierf.
In 2005 richtten enkele afgestudeerden 
van latere lichtingen met meer suc-
ces Initiaal op, de vandaag nog steeds 
springlevende studenten- en alumnior-
ganisatie van het Plantin Instituut voor 
Typografie. Initiaal staat volgens de 
oprichters voor de ‘beginletter van een 
woord, zin, alinea of een hoofdstuk en 
heeft daarmee een evidente relatie met 
de typografie’.

Initiaal, zo staat er op de smaakvolle 
website van de organisatie te lezen, 
‘hecht zeer veel belang aan de kennis-
deling tussen de makers en liefhebbers 
van goede typografie en van alle andere 
aspecten van het grafisch bedrijf in de 
meest brede zin. Het initiatief Zomerty-

posium geeft inhoud aan deze uitwis-
seling naast het onderhouden van een 
studenten- en alumninetwerk’.
Op de laatste zaterdag van augustus 
organiseert Initiaal elk jaar een Zomerty-
posium, waarbij experts in een bepaald 
grafisch vakgebied lezingen geven 
rond een bepaald grafisch thema. Op 
29 augustus 2011 vond voor de zesde 
keer op rij het typosium plaats in het au-
ditorium op de zolder van het Plantin-
Moretusmuseum/Prentenkabinet. Het 
thema was ‘Typografie’ en de sprekers 
waren Peter Verheul, Yves Peters en 
Jo De Baerdemaeker. Voor het vierde 
opeenvolgende jaar stelde Initiaal op 
het einde van het typosium ook een ets 
aan het publiek voor. Ditmaal ging het 
om een kopergravure van Lea Van Heck. 
In de traditie van de ‘koppermaandag-
prenten’ was het feest pas een echt feest 
wanneer er voor de gelegenheid een 
prent werd vervaardigd. Om die reden 
laat Initiaal sinds 2008, speciaal voor 
het typosium, door een kunstenaar uit 
de Lage Landen een prent maken. Met 
de uitgave en de verkoop ervan wil de 
organisatie ‘een reserve opbouwen om 
zomertyposia te kunnen blijven organi-
seren en de kwaliteit van de sprekers te 
garanderen’.
Wie geïnteresseerd is in de activiteiten 
van Initiaal kan zich via de website 
inschrijven en ontvangt dan de uitnodi-
gingen. Je hoeft daarvoor geen oud-
student van het Plantin Instituut voor 
Typografie te zijn. Begeestering voor 
schoon drukwerk en typografie volstaat!

Contact
Initiaal, Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, 

Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen
info@initiaal.be  |  www.initiaal.be

steevast gepaard ging met een catalogus 
en tentoonstelling.
Toeval of niet, maar sinds de start van het 
vernieuwde Plantin Genootschap in 1995 
is het niveau van de boekarchitectuur 
in Vlaanderen er met reuzensprongen 
op vooruit gegaan. Vandaag worden 
onze boekarchitecten zelfs regelmatig 
gevraagd door buitenlandse opdracht-
gevers, waaronder opvallend veel Neder-
landse. In vergelijking met vijftig, zestig 
jaar geleden hinkt de grafische sector in 
Vlaanderen dan ook niet langer achterop 
tegenover Nederland en de andere ons 
omringende landen. Meer nog, ze kan er 
moeiteloos mee concurreren.

Contact
Plantin Instituut voor Typografie, Museum Plantin-

Moretus/Prentenkabinet, Vrijdagmarkt 22, 2000 
Antwerpen, 03 221 14 68  |  plantin.instituut@stad.
antwerpen.be  |  www.plantininstituut.be
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