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De module bestaat uit de volgende vakken:

g r O n d s l a g e n  va n  d e  t y P O  g r a  f I e

In de eerste plaats wordt er aandacht besteed aan 
het basismateriaal van de typograaf: de letter. 
De verschillende onderdelen en de vorm van de letter 
worden behandeld, maar ook de classificatie en de 
techniek van het herkennen van letters. Historische 
en hedendaagse maatsystemen zoals Fournier, Didot 
en Pica komen aan bod.
 Kopijvoorbereiding en -verwerking gaat onder 
andere over de zin (of onzin?) van het typografische 
schetsen, aan- en afspatiëren en kernen. Gelden 
er normen in verband met de alineabehandeling, 
afbrekingen, paginering, afkortingen, het zetten van 
maten en gewichten, formules, initialen, tabellen, 
een notenapparaat en correctietekens?
 De leesbaarheid, het criterium van alle goede 
typografie, wordt uitvoerig bekeken: de relatie 
lettercorps − regellengte − spatiëring − regelafstand, 
maar ook typografische versieringen, filets, 
zetwijzen, letterkeuze en lettercombinatie.
 Ten slotte komen de aspecten vlakverdeling en 
bladspiegel aan bod op grond van de regels van de 
gulden snede.

sCh r I f t a l s ba sI s va n h et l et t e rOn t W e r P

Het westers schrift heeft zich in de loop van vele 
eeuwen ontwikkeld tot de huidige vormen in analoog 
en digitaal formaat. De oorsprong van de moderne 
digitale lettertypen ligt in het schrijven. Vorm en 
contrast zijn bepaald door het schrijfgerei, waarbij 
door de uitvinding van de boekdrukkunst in de 
vijftiende eeuw het letterbeeld is gefixeerd.
 De studie heeft tot doel het vergroten van het 
begrip van en inzicht in zaken als conventie, vorm, 
constructie, contrast-soort, contrast en ritme.  
Letters worden tot op het bot ontleed; de constructie 
wordt blootgelegd aan de hand van onderzoek 
naar de invloed van de brede (translatie) en spitse 
(expansie) pen. Daarbij komen de verschillende 
stijlperioden aan de orde.
 Het referentiekader wordt gevormd door de 
digitale lettertypen die de cursisten voor hun 
dagelijks werk of thuis gebruiken. Het grotere inzicht 
zal onder meer leiden tot een beter begrip van de 
digitale typografie.

Docenten Basis typografie: 
Grondslagen van de typografie: Jo De Baerdemaeker 
Schrift als basis van de drukletter: Frank Blokland 
Aanvang lessen: 9 september 2017 
Lessenrooster: 3 zaterdagen: 9 en 30 september, en 7 oktober 2017,  
telkens van 10.00 tot 16.40 uur. 
Locatie: Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen 
Inschrijven doe je door een mail te sturen naar  
plantin.instituut@stad.antwerpen.be  
Vermeld daarbij voor welke opleiding je geïnteresseerd bent.
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Interesse?  
Kom naar onze Open Dag
– Spreek met docenten en alumni
– Proef de sfeer
– Bezoek na afloop gratis het  

museum Plantin-Moretus




