
KORT E MODULE 
LET T ERON T W ER P 2021

Je wil je verdiepen in de achtergronden en onderliggende structuren 
van letters en typografie én je wil je bekwamen in het ontwerpen van 
letters, meer inzicht krijgen in fontproductie en de hiervoor beschikbare 
software…  
De module bestaat uit de volgende vakken:

Plantin Instituut voor Typografie

Inschrijvingsgeld: € 630 (reductie mogelijk)
Aanvang lessen: 16 januari 2021 
Lessenrooster: 6 zaterdagnamiddagen: 16, 23 en 30 januari, 6 februari, 13 en 27 maart 2021  
van 13.50 uur tot 16.40 uur 
Locatie: Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen 
Inschrijven doe je door een mail te sturen naar plantin.instituut@antwerpen.be 

www.plantininstituut.be  Plantin Genootschap vzw, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen

D i g i t a a l  l e t t e r o n t  w e r p

Dit college is een logisch vervolg op het onderzoek 
naar de invloed van de pen op de lettervormen. 
De technologie wordt tot in detail belicht en de 
cursisten gaan ook zelf letters digitaliseren, stellen 
en omzetten in een fontformaat. Dit resulteert ook 
in praktische kennis voor bijvoorbeeld het maken 
en bewerken van logo’s. De volgende onderwerpen 
worden behandeld:
– digitaliseringtechnieken
– justeren en het daarmee samenhangende kernen
– fontproductiesoftware (DTL FontMaster)
–  fontformaten: OpenType, TrueType en 

Post Script Type 1
– codepages Unicode
– paginabeschrijvingstalen (PostScript)
–  resolutie en daarmee samenhangende zaken als 

(delta)hinting
– grayscaletechnologiën (anti-aliasing)

De docent, Dr. Frank E. Blokland, is een bekende 
Nederlandse letterontwerper, font producent, 
softwareontwikkelaar en senior lecturer aan de KABK 
in Den Haag.

Fon t t ech nol ogi e

Drukletters werden oorspronkelijk gegoten, met 
vloeibaar lood in koperen matrijzen; daarom spreken 
we van ‘founts’. Digitale ‘fonts’ bestaan alleen nog 
virtueel, in coördinaten, software code en metadata, 
en blijven dus ‘beweeglijk’, tot ze gedrukt worden, in 
inkt of in pixels. 

Hoe dat in zijn werk gaat en waar je als vormgever 
allemaal op moet letten wanneer je fonts gebruikt, 
zowel voor drukwerk, op het Web of in e-books, 
overlopen we aan de hand van praktische tips. 

Met een korte introductie tot de historische 
ontwikkeling van fonttechnologie in het 
achterhoofd, kijken we meteen ook vooruit 
naar de recentste experimenten met variabele, 
parametrische, dynamische en kleurenfonts. 

De docent, Dr. Wouter Soudan, is zelfstandig 
onderzoeker, graficus, letterontwerper en 
ontwikkelaar van typografische software.


