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 Jacques-François Rosart

Jacques-François Rosart was the second 
most important punch-cutter in Holland 
during the 18th century after Johann 
Michael Fleischmann. He was born in 
Namur, Belgium, in 1714, to a family of 
goldsmiths – not uncommon for punch-
cutters and engravers of the time. In  
1740 he arrived in Haarlem, Holland,  
as a self-educated punch-cutter. Rosart 
produced many fleurons and innovations 
to music-type. He also produced Latin, 
Flemish and Hebrew alphabets and  
an extensive array of ornaments.

Rosart was relatively unsuccessful. The 
great printer Joh. Enschedé in Haarlem, 
favoured the work of Fleischmann over 
Rosart’s. Nonetheless, Enschedé were 
interested in his large type sizes as well as 
his fleurons for music-type. Writing about 
Enschedé’s type foundry, Rosart said:  
‘I am the one who cut a large number of 
their fonts…. I hope to show the whole  
of Europe proof of my capacity.’

Unfortunately Rosart went bankrupt and 
had to sell his workshop, but he did not 
give up his practice and in 1759 settled in 
Brussels. The Austrian government (who 
at the time governed Belgium) set up a 
book-trade there and Rosart had the good 
fortune to be able to start a foundry under 
the patronage of the Duke of Lorraine. 
Over the next decade Rosart published two 
specimen books, one in 1761 and another in 
1768. Rosart had found success and sold his 
types to foundries in Holland, France and 
Germany, before his death in 1777. 

While the Dutch baroque style is evident 
in some letters, the types Rosart produced 
are referred to as ‘transitional’. They are 
partly based on Renaissance type and 
partly the Modern style, referring to styles 
with both the broad nib and the flexible 
pointed pen. Garamond is typical of the 
Renaissance style, while Bodoni is typical 
of the Modern style. Usual transitional 
traits are a vertical axis and a contrast in 
thick and thin strokes.

As with all type of the time, Rosart cut 
each type-size individually, and named 
them accordingly. For instance: Cicero, 
Paragon, Nonpareille and Grand Canon. 
Our revival is based on the Grand Canon 
(roughly 30pt in today’s system). 
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▴ A page from the Enschedé foundry specimen

▴ A type specimen by Rosart, 1779

 Jacques-François Rosart

Jacques-François Rosart was na Johann 
Michael Fleischmann de belangrijkste 
lettersnijder in Nederland tijdens de 18de 
eeuw. Geboren in 1714 in Namen, België, 
uit een familie van goudsmeden - in die 
tijd niet ongewoon voor lettersnijders 
en graveerders. In 1740 kwam hij naar 
Haarlem, Nederland, als autodidact 
stempelsnijder. Rosart produceerde 
veel fleurons en innovaties voor muziek-
lettertypen. Hij produceerde ook Latijnse, 
Vlaamse en Hebreeuwse alfabetten en een 
uitgebreide reeks ornamenten.

Rosart was niet zo succesvol. De 
belangrijke drukker uit Haarlem,  Joh. 
Enschedé, gaf de voorkeur aan het werk 
van Fleischmann boven dat van Rosart. 
Enschedé was echter wel geïnteresseerd 
in zijn grote corpsen, zijn fleurons en zijn 
muziek-lettertypen. Rosart schreef over 
lettergieterij  Enschedé: "Ik ben degene die 
een groot aantal van hun lettertypen heeft 
gesneden... Ik hoop aan heel Europa het 
bewijs van mijn kunnen te tonen."

Hoewel Rosart failliet ging en zijn 
werkplaats moest verkopen, gaf hij zijn 
praktijk niet op en vestigde zich in 1759 
in Brussel. Het Oostenrijkse bewind (dat 
toen België bestuurde) richtte daar een 
boekenmarkt op, waardoor Rosart de kans 
kreeg met patronage van de Hertog van 
Lorraine een lettergieterij te beginnen.

Rosart publiceerde twee letterproeven 
tijdens de volgende tien jaar, in 1761 en in 
1768. Rosart kreeg succes en verkocht zijn 
lettertypen aan gieterijen in Nederland, 
Frankrijk en Duitsland, tot hij stierf in 1777.

Hoewel de Nederlandse barok-stijl 
opvallend is in een aantal letters, worden 
de lettertypen die Rosart produceerde 
’transitional’ genoemd. Deze zijn deels 
gebaseerd op Renaissance letters en 
deels op Moderne letters, en verwijzen 
zo naar stijlen met zowel de brede pen als 
de spitse pen. Garamond is een typische 
Renaissance stijl, terwijl Bodoni typisch is 
voor de Moderne stijl. Veel voorkomende 
transitional kenmerken zijn een vertikale as 
en contrast in dikke en dunne halen.

Zoals alle lettertypen van die tijd, sneed 
Rosart iedere lettergrootte apart, en gaf 
deze aparte namen. Bijvoorbeeld: Cicero, 
Paragon, Nonpareille en Grand Canon. 
Onze revival is gebaseerd op de Grand 
Canon (plm. 30 pt in het huidige systeem).

▴  Een letterproef van Rosart, 1779.

▴  Een pagina uit Enschedé’s letterproef.



 Expert class Type design

As students of the Expert class Type 
design at the Plantin Institute of 
Typography, we spent the first half of 
the course drawing a revival of the type 
designs of Jacques-François Rosart. In 
these panels we describe the process we 
undertook during the first five lessons.

Our starting point was the Grand Canon, 
since this larger specimen meant that the 
finer details of the letterforms were more 
readily visible. 

Further sources for the study of the 
design by Rosart were a series of letter-
proofs: two proofs published by Rosart in 
Brussels in 1761 and 1768, a letter-proof 
published by the Enschedé’s type foundry 
in 1908, and a new edition of this which 
was produced in 1978 under the meticulous 
direction of Bram de Does. 

A unique, formative source for our 
design were the original punches and 
matrices of Rosart which are held at the 
library of the Museum Plantin-Moretus.

It has been significant to acknowledge 
the technical limitations in the printing 
technique of the 18th century (such as the 
the quality of the paper, the ink and the 
letterpress itself), and the way in which this 
produced a letter image that was different 
to the letterform (the stempel) that was 
made by the cutter: a trait often referred 
to as the ink spread, a phenomenon where 
the pressure of the printing press tended 
to push the ink aside and produce a bolder 
letterform than the cutting itself.

In creating a revival it is important to 
have a cultural interest in the time in 
which the type was created. We listened 
to the music of Händel, performed by 
three different singers, who each offered 
differing interpretations. This spirit of 
interpretation stems from an understanding 
of the proximity of the period to our own: 
an understanding that each era makes 
different choices, has different cultural 
needs and different typographic demands 
and technological possibilities.

A revival is based on historical models, 
made suitable for contemporary use, 
adapted to the typographical and technical 
needs of today, but takes its grounding 
nonetheless in a certain kind of personal 
response to style.

As we started our first drawings, it 
became clear that we each saw another  
Rosart and that we all had a different 
interpretation of the typeface.
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▸ A photograph made through a magnifying glass
▾ Rosart Garamonde Romaine matrices 

▴ The lowercase 'a' scanned and auto-traced 
▾ Enlarged print outs with white and black marker

▴ Image of a microscope scan of Rosart Garamonde 
Romaine matrices from the Plantin-Moretus 
Museum Archives.

i n s i d e  /  o u t s i d e

 Expert class Type design

Als studenten van de Expert class 
Type design bij het Plantin Instituut voor 
Typografie hebben we de eerste helft van 
de cursus besteed aan het tekenen van 
een revival van de letterontwerpen van 
Jacques-François Rosart. Op deze panelen 
beschrijven we het proces dat we in deze 
eerste vijf lessen hebben gevolgd.

Uitgangspunt was de Grand Canon, de 
grootte van dit vb. betekende dat de details 
van de lettervormen goed zichtbaar zijn.

Andere bronnen om het ontwerp van 
Rosart te bestuderen waren een aantal 
letterproeven: twee proeven door Rosart 
gepubliceerd in Brussel, in 1761 en 1768, één 
uitgegeven door lettergieterij Enschedé in 
1908, en een nieuwe uitgave daarvan in 1978 
onder de leiding van Bram de Does.

Een unieke bron voor ons ontwerp waren 
de originele stempels en matrijzen van 
Rosart, bewaard in de bibliotheek van het 
Museum Plantin-Moretus.

Van belang was de technische beperkingen 
van de druktechniek in de 18de eeuw te 
onderkennen (zoals de kwaliteit van het 
papier, de inkt en de drukpers), en de wijze 
waarop de zo gedrukte lettervorm afweek 
van de lettervorm (de stempel) die de 
stempelsnijder had gemaakt. Een eigenschap 
die meestal kraalrand wordt genoemd is het 
verschijnsel waarbij inkt door de druk van de 
pers opzij wordt geperst en zo een vettere 
letter produceert dan de gesneden vorm.

Voor het vervaardigen van een revival 
is het van belang interesse te hebben in de 
cultuur van de tijd waarin het lettertype 
is ontworpen. Wij luisterden naar de 
muziek van Händel, uitgevoerd door drie 
verschillende zangers met verschillende 
interpretaties. Deze benadering helpt om 
de afstand te begrijpen tussen die tijd en de 
onze: dat iedere tijd verschillende keuzes 
maakt, andere culturele behoeften, andere 
typografische behoeften en technische 
mogelijkheden heeft.

Een revival is gebaseerd op historische 
voorbeelden, geschikt gemaakt voor 
hedendaagse toepassingen, aangepast aan de 
typografische en technische behoeften van 
nu, maar wordt toch ook bepaald door een 
zekere persoonlijke kijk op stijl.

Toen we onze eerste tekeningen maakten, 
werd het duidelijk dat ieder van ons een 
andere Rosart zag en dat we allemaal een 
verschillende interpretatie van het lettertype 
maakten.

▴  De onderkast ’a’ gescand en autotraced.
▾  Uitvergrote prints met witte en zwarte stiften 
bewerkt.

▴  Foto gemaakt door een vergrootglas.
▾  Matrijzen van Rosart’s Garamonde Romaine.

▴  Beeld van een scan via een microscoop van een 
matrijs van Rosart’s Garamonde Romaine, uit het 
archief van Museum Plantin-Moretus.



 Sketching & Designing

During this stage we discussed the width 
of the stems, whether they should be 
straight or slightly curved; the form  
of the serifs, whether they should  
be cupped or not; the body size  
and x-height.

In a general sense we considered which 
other type genres relate to Rosart. Being 
as it is a ‘transitional type’, which aspects 
seem ‘Renaissance’ and which ‘Modern’? 
The contrast is large, the bottom-serifs are 
very thin, but still have a curved connection 
to the stem and the angle is mostly vertical.

In between the lessons we exchanged 
our opinions and drawings via email. We 
experimented with different techniques to 
make the first sketches: scanning, tracing 
(by hand or by auto-tracing), using markers 
on enlarged prints and sketching. We 
also tried a variety of software: Fontlab, 
Robofont, FontMaster, and Glyphs. 

Throughout this stage we were 
encouraged to write with a broad nib pen to 
experience the Renaissance letterforms and 
their rhythm. Combining these techniques 
with Frank Blokland’s LetterModeller 
software we explored historic letterforms 
and their spacing.

We used the sample set ‘adhesion HO’, 
to compare our different interpretations. 
The purpose of the project was to make 
one revival, so to combine the different 
designs we agreed to split into two groups 
of three students each. One group was to 
make a display version, the other group 
would develop the text version. 

Both versions would be based on the 
Grand Canon prints, as prints of the type  
in smaller text sizes were not available. 

The main problem to arise from the 
production of a text version was the task  
of translating the high-contrast type into  
a more robust text weight, whilst managing 
to retain some of the character and details 
of the original.

One way we tested whether our sketches 
would work was by printing text samples  
at small sizes, such as 7, 9, 12 and 14 points. 

The first versions of Rosart Text turned 
out to be too light; in order to determine 
adequate weight and contrast, the text 
group made and printed variations with 
outlines of varying thickness added to  
the shapes.

▴ Early iterations of Rosart Text - the versions  
by Artur, Ianthe and Lukas were quite similar  
in thickness. These initial drawings were used  
as a base for the text version.

▾ Rosart - Display version
Comparing differences and similarities.

▴ Early iterations of Rosart Display - the versions 
by Ray, Michel and Walda had higher contrast 
than the other group. They worked together on  
a display version, designed for larger applications 
such as headlines.

 
 
 
 
▾ Explorations of weight and contrast by 
subsequently adding outlines.

◂ Rosart - Text version
Highlighted thin parts of lettershapes at an early 
stage. The contrast between thicks and thins was 
often discussed by the text-version group. The 
display version of Rosart has a lot of contrast, but a 
text version requires lower contrast, as thin details 
disappear at smaller sizes.

Ray O’Meara  - Walda Verbaenen

Ray O’Meara  - Michel Paré

Michel Paré  - Walda Verbaenen
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▴ Sample of the final text version – 10/13 pt
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 Schetsen & Ontwerpen

In deze fase hebben we aspekten 
bediscussieerd: de dikte van de stammen, 
of deze recht zijn of licht gebogen; de vorm 
van de schreven, zijn ze recht of iets hol; de 
lettergrootte en de x-hoogte. 

In algemene zin bekeken we aan welke 
lettersoorten Rosart verwand is. Daar het 
een ’transitional’ is, welke aspecten lijken 
’Renaissance’ te zijn en welke ’Modern’. 
Het contrast is groot, de basis-schreven zijn 
erg dun, maar hebben nog wel een gebogen 
verbinding met de stam, en de as is meestal 
vertikaal.

Tussen de lessen door wisselden we 
onze meningen  en tekeningen uit via 
e-mail. We maakten de eerste schetsen 
met verschillende technieken: scannen, 
overtrekken (met de hand of automatisch), 
stiften op uitvergrote prints, en schetsen. 
We probeerden diverse applicaties: FontLab, 
RoboFont, FontMaster en Glyphs.

Tijdens deze hele fase werden we 
aangemoedigd met de brede pen te schrijven 
om zo de Renaissance lettervormen en hun 
ritme te onderzoeken.

We gebruikten als standaard ’adhesion 
HO’ om onze verschillende interpretaties te 
vergelijken. Het doel van het project was om 
één revival te maken; om de verschillende 
ontwerpen te combineren besloten we om 
ons op te splitsen in twee groepen van drie 
studenten. De eerste groep zou de display-
versie maken, de andere groep zou de tekst-
versie ontwikkelen. Beide versies werden 
gebaseerd op de prints van de Grand Canon, 
omdat prints met het lettertype in kleine 
corpsen niet geschikt waren.

Het grootste probleem voor het maken 
van een tekst-versie, was om het lettertype 
met een groot contrast te vertalen naar 
een steviger tekst-grootte, maar toch 
het karakter en een aantal details van het 
origineel te behouden.

Een manier op onze schetsen te testen, 
was door tekst voorbeelden te printen in 
kleine corpsen, zoals 7, 9, 12 en 14 punts. 
De eerste versies van Rosart Text bleken te 
licht; om het juiste gewicht en contrast te 
krijgen, maakte de tekst-groep variaties met 
contouren van verschillende dikte rond de 
lettervormen.

◂  Rosart - Text versie
Aangegeven zijn de dunne delen van de lettervor-
men, in een vroege versie. Het contrast tussen dik 
en dun werd veel bediscussieerd door de groep 
voor de tekst-versie. Een tekst-versie heeft min-
der contrast nodig dan een display-versie, omdat 
dunne details verdwijnen in kleine corpsen.

▴  Voorbeeld van de definitieve tekst-versie - 
10/13 pt.

▴  Vroege vergelijkingen van Rosart Text -  de 
versies van Artur, Ianthe en Lukas waren verge-
lijkbaar qua dikte. Deze eerste tekeningen zijn 
gebruikt als uitgangspunt voor de tekst-versie.

▾  Rosart - Display versie (kopletter)
Vergelijking van verschillen en overeenkomsten.

▴  Vroege vergelijkingen van Rosart Display - de 
versies van Ray, Michel en Walda hadden een 
groter contrast dat die van de andere groep. Zij 
werkten samen aan een display-versie, ontwor-
pen voor toepassing in grote corpsen zoals kop-
pen. 

▾  Onderzoek naar gewicht en contrast door ach-
tereenvolgens contouren toe te voegen.



 Rosart Display & Rosart Text

Throughout the process of the Rosart 
project we continually shared our insights, 
opinions and techniques. These exchanges 
enhanced the learning experience and 
offered a broader approach, widening 
the scope for possible outcomes. The 
elegance and idiosyncrasies of Rosart 
remain both baffling and inspiring.

Citations from the exchanged e-mails 
during the Rosart project:

‘I tried to interpret Rosart’s typeface to  
get a font not only for big sizes. So that the 
contrast is smaller, the serifs are heavier.’

‘In my interpretation, I have not only 
been drawing what I saw. I tried to look 
at Rosart’s Grand Canon in a different 
way. What’s the feeling I have when I look 
at it? What do I remember of last time, 
when we looked at the original matrices 
of Rosart? What did I see when we were 
looking at the different books and different 
interpretations of the typeface there?’

‘I’ve kept the curves in stems and serifs and 
have tried to find a compromise between 
the very thin and thicker serifs.’

‘Rosart’s problem was eventually that he 
had too many ideas and thought he could 
include all into one typeface ’

‘Overall it is as if Rosart was drawing 
baroque but day-dreaming modern.’

‘We could resolve the Grand Canon weight 
first (to be used anywhere between 18pt 
and up). This would resolve our first 
problem of form and direction.’

‘Today it is easy to name styles – they are 
just typographic styles, but Rosart was 
“between” and our revival should also  
be between genres.’

‘I love Rosart for his elegance and his 
personal details, like d, p, E and F.’
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 Rosart Display & Rosart Text

Tijdens het hele traject van het Rosart-
project hebben we voortdurend onze 
inzichten, meningen en technieken gedeeld. 
Deze uitwisselingen hebben het leerproces 
versterkt en boden een brede aanpak voor 
de mogelijke uitkomsten. De elegantie 
en tegenstrijdigheden van Rosart bleven 
verbijsterend en inspirerend. 

Citaten uit de uitgewisselde e-mails tijdens 
het Rosart-project:

’Ik probeerde Rosart’s lettertype zo 
te interpreteren dat ik niet alleen een 
letterontwerp kreeg voor grote corpsen. 
Zodat het contrast kleiner is, de schreven 
zwaarder.’

’In mijn interpretatie heb ik niet alleen 
maar getekend wat ik zag. Ik probeerde 
op een andere manier naar Rosart’s Grand 
Canon te kijken. Wat voor gevoel heb ik 
erover als ik ernaar kijk? Wat kan ik me 
herinneren van de laatste keer, toen we naar 
de originele matrijzen van Rosart keken? 
Wat zag ik toen we daar de verschillende 
boeken en weergaven van het lettertype 
zagen?’

’Ik heb de krommingen in de stammen en 
schreven bewaard en ik heb geprobeerd een 
compromis te vinden tusen de heel dunne en 
de dikkere schreven.’

’Rosart’s probleem was tenslotte dat hij te 
veel ideeën had en dacht dat hij die allemaal 
in zijn lettertype kon verwerken.’

’In grote lijnen is het alsof Rosart in een 
barok-stijl tekende maar fantaseerde over 
een moderne stijl.’

’We kunnen eerst de lettergrootte van 
de Grand Canon uitwerken (te gebruiken 
voor 18 pt en groter). Dit lost dan ons eerste 
probleem op, namelijk vorm en richting.’

’Tegenwoordig is het eenvoudig om stijlen 
te benoemen - de bekende typografische 
stijlen, maar Rosart zat "er tussenin" en onze 
revival moet dan ook een tussensoort zijn.’

’Ik houd van Rosart vanwege zijn elegantie 
en zijn persoonlijke details, zoals d, p, E en 
F.’

▾  Rosart - Uitkomst van de display-versie. ▾  Rosart - Uitkomst van de tekst-versie.



 Francesco Storer

Francesco Storer is an aspiring type de-
signer from Treviso, Italy, but currently 
based in Brussels. As far as he can recall, 
he has always been fascinated by books. 
After working in a library in 2002, he ulti-
mately fell in love with letterpress printed 
books. 
 In 2012 he joined a calligraphy work-
shop held by Giovanni De Faccio, from 
whom he learnt the use of different calli-
graphic tools. 
 Longly keen on Dutch typography, in 
2013 he finally had the opportunity to take 
part in the Expert Class Type Design or-
ganised by the Plantin Moretus museum. 
Despite his academic background in hu-
manities but consistently with his long-
standing interest in IT, he has recently 
trained as a network technician.

Many typography enthousiasts are familiar 
with the names of Nicolas Jenson and Fran-
cesco Griffo. In the second half of the 15th 
century, at the dawn of the printing age, 
these craftsmen are the founding fathers of 
modern typography. However, some ro-
man types of punchcutters from the time of 
Jenson are worth looking at.
 I would like to introduce to a wider 
audience one of the neglected names from 
that period: Geraert van der Leye,  or 
Gerardus de Lisa, or Gerardo de Flan-
dria (or some minor spelling variations due 
to the romanisation of his name).
 If you happen to visit the second floor 
of the Plantin Museum and more specifi-
cally the section on the Renaissance and the 
Italian incunable period, you will bump into 
his name next to those of Jenson and Manu-
tius. The incunabulum shown in the cabinet 
is a copy of Anterotica sive De amoris ge-
neribus by Petrus Haedus (Pietro Cavretto) 
and was printed in Treviso in 1492. Geraert 
began his career as a printer as early as in 
1471, though. We are lucky enough to have 
a reasonable amount of information about 
his life, deriving from archival sources. A 
considerable number of scholars made a 
great effort to cast quite a light on this man 
of many talents. This first panel shows a 
brief summary of Geraert’s personal history 
based on the invaluable researches carried 
out by Van Der Meersch, D’Alessi, Schold-
erer, Serena, Contò, Rhodes, just to men-
tion a few.

i n s i d e / o u t s i d e
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Geraert van der Leye (1430-40 ca. - 16 december 1499)

Geraert van der Leye was originally 
from an area on the banks of river Lys, 
in Ghent. It is assumed that he was 
probably born between 1430 and 1440. 
The earliest record about him is the 
explicit of a manuscript of Gaetanus 
de Thieni’s Expositio libri Aristotelis de 
anima: “Notatum Padue per me Ge-
rardum de Gandauo alias de Lisa anno 
Domini mccccliiii xxiiii octobris”.
From these words we learn that he 
was already in Padua in October 1454 
where he worked as a copyist.

Treviso

Ghent

Venice

Udine

Aquileia

Cividale

▴ L. Da Vinci, Vitruvian man, 1490

Padua

Geraert was in Treviso since April 
1461, but the details of his arrival in 
this town remain uncertain. Perhaps he 
had been invited by a friend, the human-
ist Francesco Rolandello, but his pres-
ence might also have been consequent
to his capacity as a professor grammatice 
and as a musician at the chapel of the 
Cathedral. During the 15th and 16th 
centuries, the Flemish maestros 
were sought-after in Italy because 
of their skills in singing and in 
the art of counterpoint. Every 
choir of some importance 
had teachers from Flanders 
among its members and 
Treviso hosted quite a 
prominent choir con-
nected to the Cathedral. 
Besides, this town was 
located on one of the 
most frequented 
routes in terms of 
trades between 
Northern Eu-
rope (Flanders 
and Germany) and the 
Venetian mainland.
 On 29 January 1462 Geraert married a 
woman from Treviso where he stayed until 
1476. During this time, he was a prolific printer: ac-
cording to Rhodes, he printed as many as 23 books. 
He can be considered an itinerant printer, since he 
later moved on to other towns: Venice (1477-1478), 

Udine (1479, 1483-1488) and Cividale 
del Friuli (1480-1481). In 1488 he came 

back to Treviso, where he stayed until 
1496. A document dated 27 September 

1496 records the election of Geraert to 
the precentorship of the Cathedral of
Aquileia. At that time, he remarried 

with a certain Caterina Bianchi in 
Udine, where he died on 16 december 

1499. During his life he published 36 
editions, at least.
 We could describe Geraert 

van der Leye in a few words: he 
was a man of his times, a Renais-
sance man, a person of many ac-

complishments. The fact that 
he was a schoolmaster surely 

played a key role in his print-
ing activity. In fact, a didac-
tic objective is generally 

recognised to character-
ise most part of his edi-
tions.

 Francesco Storer

Francesco Storer is een ambitieuze 
letterontwerper uit Treviso, Italië, maar 
woont momenteel in Brussel. Zo lang hij 
zich kan herinneren, is hij gefascineerd 
geweest door boeken. Door zijn werk in 
een boekhandel in 2002, werd hij definitief 
verliefd op met hoogdruk gedrukte boeken.

In 2012 volgde hij een kalligrafie-cursus 
gegeven door Giovanni De Faccio, waar hij 
het gebruik van verschillende kalligrafische 
gereedschappen leerde.

Al lang benieuwd naar Nederlandse 
typografie had hij in 2013 de kans deel te 
nemen aan de Expert class Type design, 
georganiseerd door het Plantin Instituut 
voor typografie. Ondanks zijn academische 
achtergrond in de geesteswetenschappen, 
maar als vervolg op zijn langdurige interesse 
in IT, is hij onlangs geschoold als netwerk-
technicus.

Veel geïnteresseerden in typografie zijn 
bekend met de namen Nicolas Jenson en 
Francesco Griffo. In de tweede helft van de 
vijftiende eeuw, in het prille begin van de 
boekdrukkunst, waren deze ambachtslieden 
de grondleggers van de moderne typografie. 
Toch zijn een aantal romein letters uit de tijd 
van Jenson nog steeds waardevol.

Ik wil hierbij voor een groter publiek 
een van de verwaarloosde namen uit deie 
periode introduceren: Geraert van de Leye, 
of Gerardus de Lisa, of Gerardo de Flandria 
(door de latinisering van zijn naam zijn er nog 
enkele spelling-varianten).

Als u de tweede verdieping van het 
Museum Plantin-Moretus bezoekt en in het 
bijzonder de afdeling over de Renaissance 
en de periode van de Italiaanse incunabelen,  
komt u zowel zijn naam tegen als die 
van Jenson en Manutius. De getoonde 
incunabule is een kopie van Anterotica sive 
De amoris generibus van Petrus Haedus 
(Pietro Cavretto) en is gedrukt in Treviso 
in 1492. Geraert begon zijn loopbaan als 
drukker echter al in 1471. We beschikken 
gelukkig over vrij veel informatie over zijn 
leven, afkomstig uit archieven. Veel geleever 
deze man en zijn vele talenten. 

Dit eerste paneel toont een kort overzicht 
van Geraert’s perijke leven, gebaseerd op de 
waardevolle onderzoeken gedaan door Van 
der Meersch, D’Alessi, Scholderer, Serena, 
Contò en Rhodes om er een paar te noemen.

Geraert van der Leye (1430-40 ca. - 16 december 1499)

▴  L. Da Vinci, Vitruvian man, 1490

Geraert was in Trevisio sinds april 
1461, maar de details over zijn aan-
komst in deze stad blijven onduidelijk. 
Misschien was hij uitgenodigd door een 
vriend, de humanist Francesco Rolan-
dello, maar zijn verblijf kan ook als reden 
hebben zijn werk als professor gramma-
tice en als musicus bij het koor van de 
Kathedraal.
Tijdens de 15de en 16de eeuw wa-
ren Vlaamse maestros erg gewild 
in Italië vanwege hun zang-kwa-
liteiten en de kunst van het con-
trapunt. Ieder koor van beteke-
nis had leraren uit Vlaanderen 
onder zijn leden en Treviso 
bezat een  nogal voor-
aanstaand koor dat was 
verbonden met de 
Kathedraal.
Bovendien lag deze 
stad op een van de 
drukste handels-
routes tussen 
Noord-Europa 
(Vlaanderen en 
Duitsland) en het 
vasteland van Venetië
            Op 29 januari 1462 trouwde 
Geraert met een vrouw uit Treviso, hij bleef 
er tot 1476. Gedurende zijn verblijf was hij een 
belangrijk drukker: volgens Rhodes drukte hij wel 
23 boeken. Hij kan beschouwd worden als een 
rondtrekkende drukker, omdat hij later verder 
trok naar andere steden: Venetië (1477-1478), 

Udine (1479, 1483-1484) en Civi-
dale del Friuli (1480-1481). In 1488 
kwam hij terug naar Treviso, waar hij 
tot 1496 bleef. Een document van 27 
september 1496 beschrijft de verkie-
zing van Geraert tot leermeester bij 
de Kathedraal van Aquileia. In die tijd 
hertrouwde hij in Udine met ene Cate-
rina Bianchi. Hij stierf in Udine op 16 

december 1499.
Tijdens zijn leven publiceerde hij 
minstens 36 titels.
We kunnen Geraert van der 
Leye in een paar woorden be-
schrijven: hij was een man van 
zijn tijd, een Renaissance man, 
iemand die veel zaken heeft 

verwezenlijkt. Het feit dat 
hij schoolmeester was, was 

zeker van belang voor 
zijn werk als drukker. 

Zo worden zijn meeste 
boeken gekenmerkt 

door een didactisch 
doel.

Geraert van der Leye is afkomstig van 
een gebied aan de oevers van de rivier 
Lys, bij Gent. Aangenomen wordt dat hij 
is geboren tussen 1430 en 1440. Hij wordt 
voor het eerst vermeld in de explicit van 
een manuscript van Gaetanus de Thie-
ni’s Expositio libri Aristotelis de anima: 
“Notatum Padue per me Ge- rardum de 
Gandauo alias de Lisa anno Domini MCC-
CCLIIII XXIIII octobris”. Hieruit leren we 
dat hij al in oktober 1454 in Padua was, 
waar hij als kopiist werkte.



I would now like to highlight some of the 
achievements attained by Geraert’s press. 
His first full typographic work, Manuale de 
salute by Augustinus Aurelius, is dated 1471 
and is the first book ever printed in Treviso. 
Secondly, the first edition of Tesoro by Bru-
netto Latini, a political encyclopaedia with a 
clearly didactic purpose, is released in 1474. 
Furthermore, the first mathematics manual 
ever printed (Arte dell’abbaco, 1478) and 
the first dictionary of musical terms (Ter-
minorum musicae diffinitorium by Johannes 
Tinctoris, 1494) are credited to him. In ad-
dition, he printed one of the first statutes 
written in the vernacular of northern Italy 
(Constitutioni della patria del Friuoli, 1484).
 It would be easy to think of Geraert 
also as the manufacturer of his typefaces. 
Actually, the making of lead types was a 
highly specialised work and it seems rather 
unlikely that Geraert could produce his 
types by himself, although he was very tal-
ented. Then, who were the punchcutters 
and what kind of possibilities were avail-
able to Geraert in those early years of print-
ing? We do not have enough elements to 
answer these questions, but through type 
analysis we can cautiously advance some 
hypothesis about the way they were made.
 According to Frank Blokland’s theo-
ries, it is probable that these pioneers of 
typography utilised some sort of geometric 
model to make their work easier and faster. 
Therefore, I found it natural to investigate 
on what kind of geometric model could 
have been the basis of Geraert’s types.
 Feliciano’s manuscript Alphabetum Ro-
manum, written in 1460, is the first known 
guide to the design of antique letters. It is 
laid out with a large letter on each page, ac-
companied by brief drawing instructions 
directly underneath. Although Feliciano 
was the first of his contemporaries to as-
sociate a geometric construction to ancient 
letterforms, similar ideas had been devel-
oped in architectural discourse, especially 
thanks to On the art of building by Leon Bat-
tista Alberti, which brought to its readers 
knowledge of Vitruvius’ On Architecture. 
The renowned drawing by Leonardo Da 
Vinci depicting a man in two superimposed 
positions with his arms and legs apart and 
inscribed in a circle and square was also 
based on Vitruvius’ theories.
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We can identify three different typefaces in Geraert’s editions:
• The first roman was used for Examinationes grammaticales by Francesco Rolandello, 1471. This small 

book could represent, according to the scholars, the very first effort made by Geraert in the “new art”. 
This typeface has not been used anymore after 1473. The features which immediately catch the eye are the 
substantial roundness of the letters and the prolonged ascenders and descenders.
• The second typeface used by Geraert is a gothic, “which might be described as gotico-antiqua with a 

dash of round text, and which offers as few analogies with other contemporary types as its predecessor 
the roman” (V. Scholderer). Here are some samples taken from Tesoro by Brunetto Latini, 1474. 
• The last typeface was apparently used for the first time in 1475 in Epistolae magni Turci. This typeface 

has some common features with the first one, even though the ascenders and descenders are longer, the 
curves and serifs bolder and it shows more calligraphic details. This roman, together with the “rounded 
gothic”, set his stylistic hallmark.    

Geraert’s Typefaces

Type 1 Type 2

▴ Francesco Rolandello
Examinationes grammaticales, 1471

▴ Brunetto Latini
Tesoro, 1474

▴ Laudivius Zacchia Vezzanensis
Epistolae Magni Turci, 1475

Felice Feliciano’s geometric model

 ▲ Around the picture, 
Feliciano’s model

applied to
Geraert’s letters

▴ Petrus Haedus (Pietro Cavretto)
Anterotica sive De amoris generibus, 1492

“It was an old usage
to form the letter

from a circle
and square”

“Suole l’usanza
antiqua cauare la

littera di tondo e quadro”

Type 3

We kunnen drie verschillende lettertypen onderscheiden in Geraert’s uitgaven:
• De eerste romein werd gebruikt voor Examinationes grammaticales van Francesco Rolandello, 1471. 

Dit boekje zou volgens de geleerden de allereerste poging van Geraert geweest zijn om te werken vol-
gens de "nieuwe kunst". Dit lettertype is niet meer gebruikt na 1473. De kenmerken die in het oog sprin-
gen zijn de sterke ronding van de letters en lange stokken en staarten.

• Het tweede lettertype dat Geraert gebruikte, is een gotische, "die omschreven kan worden als een 
gotische-antiqua met een vleug rondschrift, en die net zo weinig overeenkomsten heeft met andere toe-
malige letters als met zijn voorganger de romein" (V. Scholderer). Afgebeeld enkele voorbeelden uit 
Tesoro van Brunetto Latini, 1474.

• Het laatste lettertype was zonder twijfel voor het eerst gebruikt in 1475 in Epistolae magni Turci. Dit 
lettertype heeft enkele overeenkomstige kenmerken met het eerste, hoewel de stokken en staarten lan-
ger zijn, de rondingen en schreven zwaarder en het heeft meer kalligrafische details. Deze romein, samen 
met de "ronde gotische", vormen zijn stilistische kenmerk.

Felice Feliciano’s geometrische model.

"Het was oud gebruik
 om de letters te vormen

uit een cirkel
 en een vierkant."

Rond de tekening: 
Feliciano’s model toe-

gepast op Geraert’s 
letters.

Ik wil nu graag aandacht besteden aan 
een aantal producten van Geraert’s pers. 
Zijn eerste volledig typografische werk, 
Manuale de salute by Augustinus Aurelius 
is gedateerd 1471 en is het eerste boek ooit 
in Treviso gedrukt. Als tweede, de eerste 
editie van "Tesoro", door Brunetto Latini, 
een politieke encyclopedie met een duidelijk 
didactisch doel, uitgegeven in 1474. Verder 
worden het eerste handboek wiskunde dat 
ooit is gedrukt (Arte dell’abbaco, 1478) en 
het eerste woordenboek van muziektermen 
(Terminorum musicae diffinitorium 
van Johannes Tinctoris, 1494) aan hem 
toegeschreven. Bovendien drukte hij een 
van de eerste statuten die geschreven zijn in 
de landstaal van Noord-Italië (Constitutioni 
della patria del Friuoli, 1484).

Je zou kunnen denken dat Geraert 
ook zijn lettertypen vervaardigde. In 
werkelijkheid was het maken van loden 
letters een zeer gespecialiseerd werk en het 
lijkt erg onwaarschijnlijk dat Geraert zijn 
eigen lettertypen kon produceren, hoewel 
hij  vele talenten had. Wie waren dan de 
stempelsnijders en welke mogelijkheden had 
Geraert ter beschikking in die vroege jaren 
van het drukken? We weten niet genoeg om 
deze vraag te beantwoorden, maar door het 
analyseren van letters kunnen we voorzichtig 
een paar hypotheses maken. Volgens Frank 
E. Blokland’s theorie gebruikten deze 
pioniers van de typografie waarschijnlijk 
een geometrisch model om hun werk 
eenvoudiger en sneller te maken. Daarom wil 
ik onderzoeken wat voor geometrisch model 
het uitgangspunt voor de lettertypen van 
Geraert geweest kan zijn.

Feliciano’s manuscript Alphabetum 
Romanum, uit 1460, is de oudst bekende 
gids voor het ontwerpen van antieke 
letters. Het ontwerp heeft een grote 
letter op iedere pagina, met daaronder 
korte tekeninstructies. Hoewel Feliciano 
als eerste van zijn tijdgenoten een 
geometrische constructie toepaste op antieke 
lettervormen, werden vergelijkbare ideeën 
ontwikkeld in het architectuur-debat, met 
name door On the art of building van Leon 
Battista Alberti, die zijn lezers op de hoogte 
bracht van Vitruvius’ On Architecture.

De beroemde tekening van Leonarde Da 
Vinci, waarop een man in twee op elkaar 
geplaatste houdingen is afgebeeld met zijn 
armen en benen gespreid en geplaatst in een 
cirkel en een vierkant, was ook gebaseerd op 
de theoriën van Vitruvius.

Geraert’s lettertypen



We can not know how much Feliciano’s 
Alphabetum spread amongst his contempo-
raries, but we can reasonably expect that 
those ideas have been infectious within 
Renaissance humanistic circles, already 
infatuated with the glories of antiquity. 
By drawing the basic layout of Feliciano’s 
model and then applying it to Geraert’s al-
phabet, it seems acceptable to suppose that 
the punches used by our Flemish printer 
derived many proportions from this model, 
with some adjustments.  
 The making of a digital revival of Ger-
aert’s typeface has been a reckless adven-
ture. It is difficult to summarise in short all 
the choices made to reach a satisfactory 
result. I would say that it was an exciting 
and frustrating exercise at one time, which 
allowed me to get a clearer idea on the do’s 
and don’ts in modern typography. The cal-
ligraphic soul of this roman type often col-
lides with a good practice of readability. At 
first, Frank Blokland helped me to reveal 
the shapes hidden inside certain ink smudg-
es, pushing me to search for the right bal-
ance between aesthetics and functionality. 
Being rather inexperienced in the creation 
of a digital font, my first trials moved in the 
direction of preserving as much as possible 
of the original shapes. My initial purpose, 
in fact, was trying to capture and reproduce 
that sort of dynamic movement and eccen-
tricity which characterise the original type. 
I then tried to keep and integrate all the 
calligraphic details which I perceived as pe-
culiar into my letters. Soon I had to realise 
that this was not the most recommendable 
approach. Typography is a sum of parts: 
elements that could appear charming or 
essential for a single letter, can quickly be-
come irritating when seen in the context of 
a word or a sentence. My approach eventu-
ally became one of cleaning and removal, 
as well as of homogeneisation. I chose to 
convert the most extreme calligraphic de-
tails into more subtle hints. In the final ver-
sion, I decided to maintain a touch of the 
roughness of some upper serifs, probably 
due to the punchcutter’s lack of ability.   
 The digital font, at its current state, can 
still be improved in many aspects, but the 
images on the right clearly show the evolu-
tion from a rougher stage to a much more 
defined one.
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Geraert’s digital font

My font at present

▴ Blokland’s drawings

Understanding the calligraphic model

▴ Renaissance Manuscript,
National Library of
Florence

Choosing proportions & software

If on the one hand it was clear that I had to short- 
en ascenders and descenders, on the other I re-
fused to ignore completely the letter roundness. 
dtl LetterModeller is the perfect tool to see in real 
time the changes that occur whenever you vary 
parameters such as pen angle, pen thickness, x-
height and curve flattening.

Fidelity degree to the original Gradual translation

IO ANNIS TINCTORIS : AD ILLVSTRIS
SIMAM VIRGINEM ET DOMINAM.D.

BEATRICEM DE ARAGONIA ::
DIFFINITORIVM MVSICAE

FOELICITER INCIPIT ::
Rudentissime uirgini ac illustrissimae domi
nae.D.Beatrici de Aragonia: Serenissimi prin
cipis diui Ferdinadi dei gratia regis Siciliae

hierusale: et Hungarie probissimae filiae: Ioannes Tin
ctoris: eorqui Musica pfitetur infimus uolutaria ac per
petua feruitute. Moris est cuiusliber scieciae praeceptori

bus inclita uirgo: dum ingenior suorexercitia litteris ma
dant: aut ea uiris illustribus: aut claris dirigere mulieribus.
Cuius pfecto motiuu arbitror: Vel ut eor opera maiorem
habeat auctoritate: uel ut ipsor animos: qui multu illis p
desse possunt quod ppriu uirtutis est sibi cociliet. Ego aute
enitens tua non adolescetulor more: sed stabilitate et co
statia beniuoletiam captare : tibi semper et prae omnibus
morem gerere cupio. Quod mihi profutur haud modicu
expecto: si tibi ipsa persuadeas ei plutimu debere: a quo plu
rimu diligeris. Quaobrem artis liberalissimae ac iter mathe
maticas honestissimae : uidelicet diuinae musicae studiosus:
nuc a substatia: nuc ab accideti suos diffinire terminos uti
lissimu existimans: quibus itellectis de ea acturi facilius et
natura eius et suar partiu coprehendat. praesens opuscu
lum quod rationabiliter diffinitoriu musicae dicetur ad ho
nore tuae celsitudinis aedidi.aedituq tibi mulier clarissimae
dirigedum censui cofidens id pgratu fore tibi: quae a poe 

***

Digital font replica of the page displayed on the panel. 
The font has been revised after the panel for the exhibi-
tion was finalised. Even though some glyphs are still mis-
sing, this replica witnesses my efforts to remain faithful to 
the spirit of Geraert’s typeface, while improving it at the 
same time.

Francesco Storer

▴ One of the earlier versions of Geraert’s digital 
font. More faithful to the original but hardly
usable in a modern context. ▴ Letterform evolution

corps 76

- L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce 
n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitia-
mo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due 
modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile 
a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al 
punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed 
esige attenzione e apprendimento continui: cercare 
e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, 
non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.

(Italo Calvino, Le città invisibili, 1972)

corps 15

- L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, 
è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che 
formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il 
primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte 
fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige 
attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere 
chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e 
dargli spazio.

(Italo Calvino, Le città invisibili, 1972)

corps 12

◂ Choices had to be made 
constantly, due to the lack 
of clarity in the sources and 
based on my will to adapt 
the font to a modern sensi-
tivity.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
0123456789

We weten niet hoe groot de verspreiding 
was van Feliciano’s Alphabetum onder zijn 
tijdgenoten. Maar we kunnen redelijkerwijs 
aannemen dat deze ideeën besmettelijk 
waren in Renaissance humanistische kringen, 
die al gevallen waren voor de glorie van de 
oudheid. Wanneer de onderliggende lay-out 
van Feliciano’s model wordt toegepast op 
Geraert’s alfabet, wordt het aannemelijk om 
te veronderstellen dat voor de stempels veel 
verhoudingen van dit model zijn afgeleid, 
met enkele aanpassingen.Een digitale 
revival van Geraert’s lettertype maken, was 
een vermetel avontuur. Het is moeilijk in 
het kort samen te vatten welke keuzes zijn 
gemaakt om een tevredenstellend resultaat 
te bereiken. Laat ik zeggen dat het af en toe 
een opwindende en frusterende oefening 
was, die me een beter idee gaf van de do’s 
and don’ts in hedendaagse typografie. De 
kalligrafische ziel van deze romein staat 
vaak haaks op het zorgen voor goede 
leesbaarheid. 

In het begin hielp Frank E. Blokland me 
om de verborgen vormen te ontdekken in 
sommige inktvlekken, en stimuleerde me 
om de balans te vinden tussen schoonheid 
en functionaliteit. Omdat ik nogal onervaren 
was in het maken van een digitaal lettertype, 
waren mijn eerste pogingen erop gericht 
zoveel mogelijk van de oorspronkelijke 
vormen te behouden. Mijn doel was 
eigenlijk om die dynamische beweging en 
eigenheid te vangen en te reproduceren die 
kenmerkend is voor het origineel. Daarna 
probeerde ik alle kalligrafische details die 
ik als eigenaardig beschouwde, te bewaren 
en te integreren in mijn letters . Al spoedig 
moest ik me realiseren dat dit niet de meest 
aan te raden benadering was.  Typografie is 
een som der delen: onderdelen die leuk of 
belangrijk lijken voor een losse letter, kunnen 
snel gaan irriteren als ze in de context van 
een woord of zin staan. 

Mijn benadering werd er tenslotte zowel 
een van opschonen en verwijderen, als van 
uniformering. Ik koos ervoor om de meest 
extreme kalligrafische details te veranderen 
in subtiele aanduidingen. In de laatste versie 
besloot ik een beetje ruwheid van sommige 
topschreven te behouden, die waarschijnlijk 
te wijten zijn aan het gebrek aan vaardigheid 
van de lettersnijder. De huidige staat van het 
digitale letterontwerp kan in veel opzichten 
nog verbeterd worden, maar de afbeeldingen 
rechts laten duidelijk de evolutie zien van 
een ruwere fase naar een veel die veel meer 
uitgewerkt is.

Aan de ene kant was het duidelijk dat ik de stok-
ken en staarten moest verkorten, aan de ande-
re kant wilde ik de rondheid van de letters niet 
negeren. DTL LetterModeller is het perfecte 
gereedschap om in real time de wijzigingen te 
zien die ontstaan wanneer de parameters als 
penhoek, pendikte, x-hoogte en afvlakking van 
krommen worden gewijzigd.

◂ Keuzes moesten voortdurend 
worden gemaakt, vanwege het 
gebrek aan duidelijkheid in de 
bronnen en vanwege mijn wil 
om het lettertype aan te passen 
aan de moderne esthetiek.

▴  Een van de vroege versies van Geraert’s digi-
tale lettertype. Trouwer aan het origineel maar 
nauwelijks bruikbaar in een moderne context.

Geraert’s digitale lettertype

Mijn huidige lettertype



 Nicolas Portnoï

Freelance graphic designer based in Paris 
since 2004,  Nicolas Portnoï works mostly 
for cultural institutions. He graduated in 
2003 from the kabk (The Hague) after 
studying several years at the ensav de 
La Cambre (Brussels). More recently, 
he followed the cas Type Design at the 
zhdk (Zurich) which offered him his 
first extensive experience in type design 
before the Expert Class Type Design at 
the Plantin Institute for Typography 
(Antwerp).

This project aims to ‘revive’ a typeface from 
the end of the sixteenth century by Robert 
Granjon: the Double Pica Roman or Gros-
parangon. Both the punches and two sets of 
matrices of this character are present in the 
Plantin-Moretus Museum’s collections.
 A rhythmic system in Granjon’s 
typeface was investigated, in line with 
Frank Blokland’s theories about the 
standardization and formalization for 
type from the Renaissance. To this effect, 
close-up photographs of the punches and 
matrices using a digital microscope were 
taken and one of the sets of punches was 
measured. Furthermore, as part of Frank 
Blokland’s research at the Plantin Moretus 
museum, Guy Hutsebaut demonstrated the 
casting of Granjon's Gros-Paragon with a 
few matrices from the MA7 set.
 Using the stem width as a base unit 
shows a very strong indication of an 
underlying unitization of the characters’ 
drawing. While the proportions of the 
type itself appear to be standardized, the 
measurements made of the MA8 matrices 
do not seem to shovv enough consistency 
for casting vvith fixed registers. The 
MA7 matrices on the other show enough 
consistency and have been used as the basis 
for the spacing of the digitized characters.
 Finally, the digitized characters were 
laid on top of a sample print from the 
Renaissance to assert the coherence with 
the original spacing of the typeface.
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Some of the punches (st9) of Granjon’s Double Pica Roman or Gros-parangon (1569)

The two sets of matrices from the Plantin-Moretus Museum’s collections (MA7 left & MA8 right)

Casting with the MA7 matrices by Guy Hutsebaut at the Plantin-Moretus Museum

ASCENDONICANicolas Portnoï 

Nicolas Portnoï is grafisch ontwerper 
en gevestigd in Parijs sinds 2004. Het 
grootste deel van zijn opdrachtgevers 
wordt gevormd door culturele 
instellingen. Nicolas behaalde in 2003 
het bachelordiploma aan de opleiding 
Grafisch Ontwerpen van de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten (KABK) 
in Den Haag. Hiervoor heeft hij een aantal 
jaren gestudeerd aan de École nationale 
supérieure des arts visuels de La Cambre 
te Brussel. Meer recent volgde hij de 
CAS Type Design cursus aan de Zürcher 
Hochschule der Künste in Zürich. Hier deed 
hij zijn eerste intensieve ervaringen op met 
het letterontwerpen, wat verder gevolg 
kreeg op de cursus Expert class Type Design 
van het Plantin Instituut voor Typografie in 
Antwerpen.

Het ’Ascendonica’ project heeft het 
maken van een revival van de Gros Parangon 
(in het Frans werd deze corpsgrootte met 
Ascendonica aangeduid) van de zestiende 
eeuwse Franse stempelsnijder Robert 
Granjon als doel. Een revival is een aan 
de hedendaagse technologie aangepaste 
heroptekening van een historisch lettertype. 
Zowel de stempels als de matrijzen van 
dit lettertype bevinden zich in de collectie 
van het Museum Plantin-Moretus. Onder 
meer het onderliggende ritmische systeem 
van de Gros Parangon werd door Nicolas 
onderzocht, daarbij gebruikmakend 
van uitkomsten van Frank E. Bloklands 
promotieonderzoek naar standaardiseringen 
en systematiseringen ten tijde van 
de Renaissancistische fontproductie. 
Hiervoor werden de stempels en matrijzen 
onderzocht met behulp van een digitale 
microscoop en één van twee matrijzensets 
van de Gros Parangon werd opgemeten. 
Ook werd (in het kader van Bloklands 
onderzoek) door Guy Hutsebaut van het 
Museum Plantin-Museum een aantal 
letters van de Gros Parangon gegoten  met 
gefixeerde gietflesregisters. Hiervoor 
werd gebruikgemaakt van de als ’MA7’ 
gecatalogiseerde matrijzenset.
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Aſcendonica Romaine.
  
              Idem dicere ſo- 
let , ita demum matrimonium tran-
quille citraque querimonias exigi 
poſſe , ſi maritus ſurdus fiat , vxor 
cæca : innuens , opinor , fœmineum 
genus obnoxium eſſe zelotypiæ, 
atque hinc oriri rixas & querimo- 
nias: rurſum maritis permoleſtam 
eſſe vxorum garrulitate : qua mo- 
leſtia cariturus ſit , ſi fiat ſurdus: 
nec illa vexabitur adulterij ſuſpi- 
cione , ſi careat oculis.
     Meſſalarum ſoror , rogata, 
cur amiſſoSeruio viro, nulli vellet 
nubere :  Quoniam , inquit , mihi 
ſemper viuit maritus Seruius.

Unitization and digitization of the characters from close-up photographs of the matrices.

Characters arranged in 11 groups (vertical)  
according to their width and in accordance with 
the spacing of the printed sample (left). It is 
argued that the spacing could be revised in order 
to reduce the number of groups.

Digitized characters layed over a printed sample of Granjon’s Double Pica Roman from Psalterium (1571).

Plantin folio specimen, c. 1585 of Granjon’s 
Double Pica Roman from Psalterium (1571) 
original and digital versions

ceps,donec ad annum currenten
redeundum eſt ad principium.
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AD PRINCIPUM

Calendarii
PRIMUS NUMERUS

Dominicalis
In ſuperiori numerorum ſerie ſic depreheditur 
Aureus numerus. Primus numerus qui eſt xiiij. 
tribuatur anno ����. ſequens qui eſt xv. tribuatur 
anno ���d. & ſic deinceps, donec ad annum 
currentem perueniatur. Finitis decem & nouem 
annis, redeundum eſt ad principum. Sic autem in 
ſingulis menſibus eſt accommodatus, vt vbi cadit 
in Calendario, ibi ſit Nouilunium.
In ſuperiori numerorum ſerie ſic depreheditur 
Aureus numerus. Primus numerus qui eſt xiiij. 
tribuatur anno ����. ſequens qui eſt xv. tribuatur 
anno ���d. & ſic deinceps, donec ad annum 
currentem perueniatur. Finitis decem & nouem 
annis, redeundum eſt ad principum. Sic autem 
in ſingulis menſibus eſt accommodatus, vt vbi 
cadit in Calendario, ibi ſit Nouilunium. In 
ſuperioritabula littera Dominicalis ſingulis annis 

ſic inuenitur. Prima littera quæ eſt G. tribuatur 
anno ����. ſequetes, quæ ſunt F E tribuatur 
anno ���d. ſimiliter & in annis ſequitibus littera 
ſuper quam cadit milleſimu illius anni, erit 
littera Dominicalis : quæ ſi duplex fuerit, annus 
biſſextilis intelligitur, & tunc ſuperior vſque ad 
feſtum S. Matthiæ, inferior ad reliquum anni 
deſeruiet. Finitis df. annis, redeundum eſt ad 
principium.

Aa A Æ B C D E F
 G H I J K L M
 N O Œ P Q R S
 T U V W X Y Z
 a æ b c ct d e
 f ff fi ffl fl g h
 i j k l m n o
 œ p q r ſ ſi ſl
 ſſ ſt s t u v x
 y z 0 1 2 3 4
 5 6 7 8 9 - «
 » ‘ ’ : , ! .
 ? ; & � � � �

Character set

De matrijzen van de MA7-set zijn 
waarschijnlijk gejusteerd voor het gieten met 
gefixeerde gietflesregisters door Conrad 
Bernard in 1601 en ze tonen een gelimiteerd 
aantal breedtes. Gebruikmakend van de 
stokdikte als basiseenheid, konden deze 
breedtes worden vertaald naar een aantal 
eenheden. De tweede set matrijzen van de 
Gros Parangon, gecatalogiseerd als ’MA8’, 
die mogelijk gejusteerd is door Hendrik van 
den Keere in 1569–1570, is niet als zodanig 
gestandaardiseerd. Dit impliceert dat voor 
het gebruik van deze set de gieter een 
getraind oog moet hebben gehad. Wellicht 
is de set vergezeld gegaan van pasletters 
(gegoten letters die met de matrijzen 
werden meegeleverd voor het instellen 
van de gietflesregisters). Vanwege de 
standaardisering gebruikte Nicolas de MA7-
set als basis voor zijn digitale revival.

Een aantal letters van de digitale versie, 
waarvan de diktewaarden gebaseerd zijn 
op voornoemde standaardisering, werd ter 
controle op originele drukken van de Gros 
Parangon (uit Plantijns drukkerij) gelegd.



 Johan Van Looveren

Johan Van Looveren studeerde grafisch 
ontwerp in Sint-Lukas Brussel (1988 – 
  1992) en volgde daarna de tweejarige 
opleiding aan het Plantin Instituut voor 
Typografie (1994 –  1996). 
 Sinds 1995 is hij actief als zelfstandig 
ontwerper. In 2010, 2011 en 2012 won zijn 
ontwerpbureau Van Looveren & Princen 
de Prijs voor de best vormgegeven boeken.
 Vanaf 2003 doceert hij grafisch ont-
werp in luca School of Arts in Brussel en 
leidt er sinds 2011 de master Media and 
Information Design.
 Gedreven door onderzoek en zin 
voor publiek debat organiseert hij sinds 
2003 de lezingreeks Shapeshifters, lectures 
on graphic design. Deze lezingen leidden 
tot de publicatie van de boeken ‘Shaping 
Voices’ (2010) en ‘Thoughts on Designing 
Information’ (2014). 
 Zijn werk wordt gekenmerkt door 
helderheid en soberheid. Via doordachte 
vormgeving tracht hij complexe 
informatie toegankelijker te maken. 
Typografie speelt daarbij een cruciale rol. 

Johan’s fascinatie voor klassieke 
steengekapte letters vormde het initiële 
uitgangspunt voor het ontwerpen 
van dit lettertype. Zachte curves en 
kalligrafische invloeden vormen dan 
ook de basiskenmerken van deze letter. 
In het ontwerp zoekt hij naar de juiste 
balans tussen strakke vormen en zwierige 
uiteindes, tussen ritme en elegantie. 
Het is de bedoeling om van deze tekstletter 
ook een meer uitgesproken display-versie  
af te leiden waarin de kalligrafische 
invloeden nog sterker tot uiting komen. 
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Studie naar gewicht, contrasthoek 
(boven) en formalisatie (onder).

▸ Onderzoek naar de verschillen 
tussen letters die gedrukt 

 of gekapt moeten worden. 

Inspiratie: uit steeen 
gekapte letters en 
superellipsen.

◂  Belettering van de Belgische 
letterkapper Pieter Boudens. 
Let op de dunne schreven. 

▾  Kenmerkend voor het letter-
type Melior, ontworpen door 
Hermann Zapf, zijn de breed 
uitgerokken ellipsen, of 

 zogenaamde superellipsen.

▸  Studie van de schreven.
 Een eerste poging om vaste 

maateenheden en vormelijke 
 aspecten (scherpte van hoek-

punten, schreefrondingen en 
curves) op micro-schaal door 

 te voeren.

▾ Stylistisch onderzoek.



Schetsen
Studie van proportie, gewicht, contrast, ritme, 
curve en formele aspecten.
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▾  Om het ritme te optimaliseren werden schreef-
lengtes aangepast om een ruimtelijk equilibrium 
te verkrijgen terwijl de stam-interval behouden blijft.

▾  De minste hapering in de curve verstoort het  
geheel van de lettervorm.

 Twijfels leidden tot een hybride spielerei: 
 de letter ‘s’ kreeg twee verschillende uitgangen. 

▾  Om sterk horizontaal geörienteerde schreven te 
bekomen zonder teveel op een Didoon te lijken 
werden verschillende contrasthoeken gebruikt.

→ → →

→ → →

→ →→

→ → →

→ →→

▾  Evolutie naar strakkere curves.      

▾  Klassieke drop-terminals worden zwierige haken.

Finale bijsturingen
▾  Evolutie naar zwaardere schreven. 

▾  Evaluatie door letters onderling te combineren. 

 Digitale tekeningen
▾ Gestandaardiseerde maten of units vormen de 

blauwdruk voor alle andere letters.

less overshoot less overshoot less overshoot

less overshoot

standaard overshoot
(too big?)
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▾  Letterproef met fictieve index, gezet uit de finale versie van de onderkastletters gecombineerd met de finale versie van de hangende cijfers.

▸  Cijfers en letters worden onderling 
vergeleken om stylistische coherentie 
te bewaken en mogelijke verwarring 

 te voorkomen, zoals ‘o’ en nul, ‘i’ en ‘1’.

◂  Finale versie van de 26 onderkastletters.    ▴  Eerste oefening in kerning.



 Jeroen Koning

Jeroen Koning (Sijbekarspel,  
1972) voltooide in 1997 zijn studie  
Grafisch Vormgeven aan de  
Akademie voor Kunst- en Vorm geving  
in ’s-Hertogenbosch. Sinds 2009  
runt hij zijn eigen ontwerpbureau  
De Aesthetische Dienst in Amsterdam.  
In 2013 ronde Koning de studie Expert 
Class Type Design af bij het Plantin  
Moretus Instituut voor Typografie.  
Momenteel werkt hij aan een revival  
van  het werk van Jan van den Velde  
(Antwerp, 1568 / Haarlem, 1623),  
de wereldberoemde kalligraaf en  
schrijfmeester.

De volgende stap in het project van de re
vival van het werk van Jan van den Velde is 
het digitaal tekenen van zijn kalligrafische 
illustraties. Het handmatig digitaal trekken 
van de krullen via Adobe Illustrator’s  
Width Tool geeft Koning de mogelijk heid 
om het contrast van de letters één voor  
één net zo precies na te tekenen als  
Simon Frysius heeft gedaan met de lijnen 
van Jan van den Velde toen hij de koperen 
platen graveerde.
 Tijdens het graveren van koperen  
platen worden de perfecte rondingen  
verkregen door de platen op een draaiende 
schijf te leggen. Door het digitaal op
tekenen van de lijnen in Beziercurven  
ontdekte Koning dat er een bijna perfect 
ritme zit in de sequentie van de curves.
De illustraties van Spieghel der  schrijf konste 
staan bekend om heen schoonheid. 
 Tijdens de lessen van Expert class  
Type Design werd de interesse van Dutch 
Type Library gewekt voor de revival van  
Jan van den Velde’s werk. De dtl Vanden
Velde zal daarom in de nabije toekomst  
beschikbaar zijn als font waarbij de  
illustraties apart leverbaar zullen zijn.
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Portret van schrijfmeester  
Jan van den Velde (1568–1623) 
op 36jarige leeftijd.

Fondementboeck Spieghel der Schrijfkonste. Inden welcken ghesien 
worden veelderhande Gheschriften met hare Fondementen ende  
onderrichtinghe, gepubliceerd door Jan van den Velde in 1605.

De graveur Simon Frisius (of Fry
sius zoals hij hiernaast signeerde) 
had zich in Parijs gespecialiseerd in 
het kopiëren van gekalligrafeerde  
letters in koper. Na zijn terug keer 
in Holland werd Frisius door  
de vermaarde schrijfmeester  
Jan van den Velde de Oude 
gevraagd diens handschrift op  
koperplaat over te brengen.  
De illustratie hierboven is een  
digitale hertekening van de  
originele hand (rechts).

Bézier lijnen in Adobe Illustrator Outlines 
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In deze illustraties kunt u het ritme van  
de curven volgen en de perfectie zien  
van de getekende elipsenvan de originele 
gravure.
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De ornamentale kapitalen waren voor  
Koning de aanleiding om met het  
digitalisren van de leters te beginnen. 

Alle illustraties uit Spieghel der  
schrijfkonste zijn afkomstig  
uit een exemplaar van het  
Rijksmuseum Amsterdam. 

Lijnvector met Width Tool wordt 
omgezet in outline-vector waarna 
deze kan worden geïmporteerd in 
de fontsoftware.

Bewerkte scan uit de facsimile van 
Spieghel der schrijfkonste, uitgave 
van Nieuwkoop, Miland uit 1969.

Digitale heroptekening als lijn vector 
in Adobe Illustrator CC, gebruik 
makend van de Width Tool-optie 
waarmee het contrast van de letter 
nauwkeurig kan worden gevolgd.
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Onderkast script letter getekend  
naar de Espagna Bastarda van  
Jan van den Velde.

Eerste digitale heroptekening
van de kapitalen. De uiteindelijke 
letters in het font zullen iets zwaar-
der uitkomen dan de originelen om 
ze voldoende body te geven ten 
opzichte van de onderkast letters.



 Walda Verbaenen

Geïntrigeerd door vormgeving in al haar 
aspecten, studeerde Walda af in 1990 aan 
het Sint Lukas Instituut te Brussel
als Grafisch vormgever, waar haar 
artistieke loopbaan begon.

De vroege jaren 90 waren die van de 
overgang van de analoge naar de digitale 
wereld. De compacte Apple Macintosh ’SE’ 
computer werd Walda’s beste vriend en 
praktische hulp om haar grafische ideeën 
mogelijk te maken. Een verruimende 
wereld met enorme tijdwinst ontstond, en 
de vriendschap tussen ontwerper en de 
evoluerende technologie is gebleven.

Naast het ontwerpen van flyers, posters, 
logo’s, tijdschriften en boekomslagen, is 
Walda grotendeels gespecialiseerd in het 
lay-outen van boeken.

De combinatie tussen werken als grafisch 
ontwerper en deze ervaring doorgeven als 
docent was de volgende boeiende stap.

Walda is gefascineerd door grafische 
details, combinaties van kleuren en 
vormen, de natuur in al haar aspecten, en 
geïntrigeerd door de balans tussen lijnen 
en vormen in lettertypen. Ze loopt door 
het leven met haar grafisch oog, altijd 
verwonderd en dankbaar voor mooie 
elementen die haar omringen.
Over GranSan en GranBotanical
’Ik wilde een cursief lettertype maken dat 
aansluitende ligaturen omvat, te vergelijken 
met een handschrift, en tevens gebaseerd 
is op een oud lettertype uit het Museum 
Plantin-Moretus. Clusius’ boek ’Rariorum 
portie stirpium per Hispanias observatarum 
historia, libris duobus expressa’, gepubliceerd 
in 1576, werd mijn inspiratiebron, en 
behandelt één   van mijn interesses: planten.

De ’Parangon Cursive’, van Robert 
Granjon, een mooie evenwichtig lettertype 
van deze grote stempelsnijder, werd mijn 
uitgangspunt. Het was een eer en kans 
om rond dit erfgoedmateriaal mijn studie 
te kunnen maken. Ik zocht eerst naar de 
essentie, nl. het maken van een skelet 
van het lettertype, en het vinden van 
een patroon. De volgende stap wordt de 
balans tussen de verschillende karakters 
onderling, en het verfijnen van de vormen. 
De botanische invloed zal geïntegreerd 
worden als een verzameling van gestileerde 
bloemen en ornamenten, geïnspireerd op 
natuurlijke vormen. ’
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◂ ▴  Inspiratiebron en 
vertrekpunt 
Tekstpagina, gezet in 
’Parangon cursive’, 
en houtsnede,
beide uit het boek 
van Clusius ’Rariorum 
aliquot stirpium 
per Hispanias 
observatarum 
historia, libris duobus 
expressa’, 1576

▴  Parangon cursive  
Ligatuur ’Qu’ gezien door een microsoop, en 
matrijzen c-k

▴  Parangon cursive - Robert Granjon - 1555 
Houten doos met matrijzen

◂  GranSans and GranBotanical
eerste versie
Gebaseerd op ’Parangon Cursive’ van 
Robert Granjon, gereduceerd tot een 
zuivere ’skelet’ versie
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 Artur Frankowski

Artur is a graphic designer, typographer, 
and lecturer based in Warsaw. He has a PhD 
from the Warsaw University of Technology 
on legibility of type in maps (2004). In 2013 
he presented a habilitation thesis at the 
Academy of Fine Arts in Warsaw and now he 
is Professor of typography and graphic design 
at the Faculty of Design there. Artur is also 
co-founder of FONTARTE – a graphic design 
studio working for clients in the artistic and 
cultural industries of Poland and abroad, such 
as the Museum of Modern Art in Warsaw 
and for artists Christian Boltanski and Yael 
Bartana. Artur is co-author (with Magdalena 
Frankowska) of a book about Henryk Berlewi, 
a pioneer of functional typography. He is the 
Polish country delegate at ATypl. 

The aim of my project at Expert class Type 
design was to explore the origins of classical 
typography. I was tempted to study here 
because of the famous Plantin-Moretus 
Museum and Frank E. Blokland’s expertise 
and research about standardisation in 
Renaissance type production. 

I chose to develop a typeface inspired 
by the works of Pierre Haultin – French 
printer and a punch-cutter. Pierre Haultin 
(ca. 1510-87), though less famous than his 
contemporaries Claude Garamont and 
Robert Granjon, ranks among the best French 
type designers of the sixteenth century. He 
published Protestant Bibles and devotional 
works in Paris and La Rochelle, developing a 
sturdier and more economical design of roman 
type. His typefaces are heavier, narrower, and 
with a larger x-height, but they are still elegant.

I started my work with a period of research 
at the Library of the Plantin-Moretus Museum 
where I studied type specimens and books print-
ed by Christophe Plantin with Hautlin’s type. 

In the design process my first choice 
was to use Letter Modeller (lemo) –  
a research tool for investigating relations 
between letterforms. Then I used sketch-
ing and tracing techniques to draw lower-
case glyphs and put them into a font editor, 
paying attention to the proportions, con-
trast and harmony of the letterforms. At 
that stage I decided to develop a display and 
text versions of my typeface. After com-
pleting both weights, italics will be created. 
The design work is in progress. 
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Mercure Antiquum 
Folis Legibus Novum? 

Vero traΩate Tribe 
Rescriptis Sic 

Anvers 
noua Deferri

le Vogue Quick  
Police de caracteres 
par Pierre Haultin  

Hagne
Hagne

▴ Specimen of Gros Canon Romain Maigre, cut by 
Pierre Haultin in 1575

▴ Fragment of a page set with Augustine Romaine 
from Raevardus’ Tribonianus, Antwerp: Plantin, 1561

▴ Letterforms traced from Raevardus’ Tribonianus

◂ First sketches based on letters generated in lemo

▴ Enlarged text set in 72 pt Haultin Display version

▴ Enlargement of the text set in 13/16 pt Haultin Text  
◂ Comparison of both versions: Display & Text

Pierre Haultin, though less famous than his contem-
poraries Claude Garamont and Robert Granjon, ranks 
among the best French type designers of the sixteenth 
century. He published Protestant Bibles and devotional 
works in Paris and La Rochelle, developing a sturdier 
and more economical design of roman type. His type-
faces are heavier, narrower, and with a larger x-height.

 Artur Frankowski

Grafisch vormgever, typograaf en 
docent gevestigd te Warschau. Voor zijn 
doctoraat, (2004), onderzocht hij de 
leesbaarheid van typografie in kaarten. 
In 2013 presenteerde hij zijn habilitatie 
proefschrift aan de Academie voor Schone 
Kunsten in Warschau, waar hij aan de 
Faculteit Ontwerp de vakken typografie 
en grafische vormgeving doceert. Artur 
is mede-oprichter van FONTARTE, een 
grafisch ontwerpbureau, dat opdrachten 
uitvoert voor Poolse en buitenlandse 
opdrachtgevers in de artistieke en 
culturele sector. Artur is co-auteur (met 
Magdalena Frankowska) van een boek 
over Henryk Berlewi, pionier op het 
gebied van functionele typografie. Hij is 
ook de Poolse landafgevaardigde bij ATypl.

Mijn doel was om de oorsprong van de 
klassieke typografie te vinden.

Het beroemde Plantin-Moretus Museum, 
en daarnaast de expertise en onderzoek van 
Frank E. Blokland over de standaardisering 
in de Renaissance font productie zorgden er 
voor dat ik deze Expert Class wilde volgen.

De inspiratie voor mijn lettertype vond ik 
in de werken van Pierre Haultin (Ca. 1510-
1587) - een Franse drukker en lettersnijder, 
minder bekend dan zijn tijdgenoten 
Garamont en Granjon. Hij publiceerde 
Protestantse Bijbels en religieuze werken, 
waarvoor hij lettertypes ontwikkelde die 
zwaarder, smaller en met een grotere 
x-hoogte zijn, maar toch een elegantie 
bezitten.

In de Bibliotheek van het Museum 
Plantin-Moretus heb ik onderzoek gedaan 
naar letterproeven en boeken, gedrukt 
door Christoffel Plantijn, waar Hautlin’s 
lettertype in voor komt.

Tijdens het ontwerpproces heb ik 
eerst gewerkt via Letter Modeller 
(LEMO)  - voor het vinden van relaties 
tussen de  lettervormen. Startend vanuit 
schetsen en tracing technieken met de 
onderkastletters, heb ik alles overgebracht 
naar een fonteditor, met aandacht voor 
verhoudingen, contrast en harmonie tussen 
de verschillende lettervormen. Op dat 
moment heb ik beslist om zowel een display 
als een tekst-versie te maken. Wanneer 
beiden zijn afgerond, zal een cursieve 
versie volgen.

Het ontwerp is nog in ontwikkeling.



Revision 3

 Ray O'Meara

Ray is an Irish born Designer and Art 
director based in London, UK. He is a 
Royal College of Art alumnus, and an 
associate lecturer at the University of  
the Arts London, Chelsea College of Art 
and Kingston University. 

The course has been a revelation in 
the story of type, both historical and 
contemporary. The Expert class brings  
this history to life and offers a rereading  
of fundamental typographic lore. This 
looks beyond the design of letterform 
itself, to the methods and ideas applied  
by early type-designers and printers  
in producing alphabets of rhythm,  
cadence and pattern. 

Many of the revival typefaces admired 
today owe much of their authenticity to the 
limitations of the technologies of the period 
and the expression, ingenuity and error 
of their designers. This understanding 
prompted me to study 16th century title 
pages and the gestures in larger type sizes 
of that time.

The intention for this project is to design 
a typeface in a larger display weight, and 
from this derive a book weight with italics – 
the working title is St Jacob. 

The first sketches were influenced  
by old-style broad nib forms and had 
concentrated on title pages by Johann 
Froben and Christianum Wechelum. Their 
specimens offer a simplicity and a clarity 
that celebrates the letterforms, some with 
bizarre incongruity, others of calm beauty. 
Later iterations of the typeface have 
gradually evolved towards a baroque style, 
looking to 17th century Dutch type for 
further inspiration.

This work has been instrumental in 
developing my understanding of typefaces, 
their patterning and how the two relate  
to the design of individual letters them-
selves. Many of the characters are still  
in development.
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Theophyla, 1527  Hippiatria, 1532
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▴ Top: specimens and early inspirations       ▴ Above: early iterations and set-backs

A ( scale x 100)
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 Ray O’Meara

Ray is een Ierse Ontwerper en artistiek 
leider, gevestigd in Londen. Hij studeerde 
aan de Royal College of Art en is 
eenuniversitair docent aan the University 
of the Arts London, Chelsea College of 
Art en Kingston University.

De cursus is een openbaring geweest 
binnen het verhaal van lettertypes, zowel 
historisch als eigentijds. De Expert Class 
brengt deze geschiedenis tot leven en biedt 
hierdoor een fundamentele typografische 
kennis. Deze kijkt verder dan het ontwerp 
van de lettervorm zelf, door te kijken naar 
methoden en ideeën die werden toegepast 
door vroegere letterontwerpers en 
drukkers bij het produceren van alfabetten 
in ritme, cadans en patroon.

Vandaag danken veel revival lettertypes 
hun authenticiteit, expressie en 
vindingrijkheid aan de beperkingen van 
de technologieën van de periode van hun 
ontwerpers. 

Deze inzichten hebben mij ertoe geleid 
om 16e eeuwse titelpagina’s en grotere 
lettercorpsen uit die tijd te bestuderen. 

De bedoeling van dit project is om een 
display-versie te ontwerpen met een groot 
corps, om van hieruit een kleinere tekst-
versie cursief te maken.

De werktitel is St Jakob.
De eerste schetsen werden beïnvloed 

door calligrafische brede penpunt vormen, 
waarbij de focus lag op titelpagina’s  van 
Johann Froben en Christianum Wechelum. 
Hun letterproeven bieden eenvoud en 
duidelijkheid. Hierbij wordt de lettervorm 
op zich bejubeld, soms met een bizarre 
ongerijmdheid, en andere vormen met een 
rustige schoonheid.

Het lettertype is geleidelijk aan 
geëvolueerd naar een meer barokke stijl, 
waarbij het 17de-eeuwse Nederlandse 
lettertype fungeerde als inspiratiebron.

Dit werk heeft me meer inzicht gegeven 
in lettertypes en hun patronen, en hoe deze 
twee betrekking hebben tot het ontwerp 
van een letter op zich.

Het lettertype is nog steeds in 
ontwikkeling.



 Ianthe Bato

Ianthe is a designer based in Rotterdam, 
the Netherlands. She previously worked 
as an image editor at Dutch and Belgian 
newspapers, and is currently a visual 
designer at the digital agency Mirabeau.

For the expert class Type Design she set out 
to create a typeface for use on small digital 
devices and in narrow columns on the web 
– a compact design that would work well at 
small point sizes and require little leading 
between lines of text.

To achieve this, the typeface has slightly 
compressed letterforms, and short 
ascenders and descenders. The proportions 
of the design were first explored through 
writing with a broad nib pen. Similarly, 
the LetterModeller was used to explore 
different ratios of the x-height, ascenders, 
descenders and width. Because of the great 
economy of Gothic types, their proportions 
were used as a starting point for these 
explorations. During the design process the 
shapes were widened, to improve legibility. 

At the suggestion of Frank Blokland, 
inspiration was also drawn from 20th 
century Bible typefaces. These were, after 
all, designed to have similar properties 
– optimum legibility at small point sizes 
and economy for use in columns. Some 
of the typefaces included in this research 
were Times Semi-bold by Stanley Morison, 
Sheldon and Spectrum by Jan van Krimpen 
and Tret by Gerrit Noordzij.

Work on this project is ongoing – the 
images on the right show the progress  
so far.

▴ Tret by Gerrit Noordzij
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Typography
Writing Proportions
Leading Points Width Economy

▴ Exploring proportions with the LetterModeller

▴ Spectrum by Jan van Krimpen

▴ Practicing broad nib writing▴ Fraktur or Gothic type
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the fantastic shadows of birds in flight 
flitted across the long tussore-silk curtains 
that were stretched in front of the huge 
window, producing a kind of momentary 
Japanese effect, and making him think of 
those pallid, jade-faced painters of Tokyo 
who, through the medium of an art that 
is necessarily immobile, seek to convey 
the sense of swiftness and motion. The 
sullen murmur of the bees shouldering 
their way through the long unmown 
grass, or circling with monotonous 
insistence round the dusty gilt horns of 
the straggling woodbine, seemed to make 
the stillness more oppressive. The dim 
roar of London was like the bourdon note 
of a distant organ. 
 In the centre of the room, clamped 
to an upright easel, stood the full-length 
portrait of a young man of extraordinary 
personal beauty, and in front of it, some 
little distance away, was sitting the artist 
himself…

The studio was filled with 
the rich odour of roses, and 
when the light summer wind 
stirred amidst the trees of the 
garden, there came through 
the open door the heavy 
scent of the lilac, or the more 
delicate perfume of the pink-
flowering thorn. 

From the corner of the divan of Persian 
saddle-bags on which he was lying, 
smoking, as was his custom, innumerable 
cigarettes, Lord Henry Wotton could just 
catch the gleam of the honey-sweet and 
honey-coloured blossoms of a laburnum, 
whose tremulous branches seemed hardly 
able to bear the burden of a beauty so 
flamelike as theirs; and now and then 

▾ The typeface has a large x-height, compressed letterforms, short ascenders and descenders

▾ A text sample

 Ianthe Bato

Ianthe is een designer uit Rotterdam. 
Ze werkte eerder als beeldredacteur 
voor Nederlandse en Belgische kranten, 
en is momenteel visual designer voor het 
internetbureau Mirabeau.

 
Haar doel was het ontwerpen van een 

lettertype dat bruikbaar is in kolommen en 
op mobiele devices: een compact ontwerp 
dat goed leesbaar is in kleine corpsen en met 
relatief kleine regelafstanden.

 
Het lettertype heeft daarom vrij 

smalle vormen met korte stokken en 
staarten. De proporties van het ontwerp 
zijn eerst verkend door middel van het 
schrijven met een brede pen. Daarnaast 
werd de LetterModeller gebruikt om 
de verhoudingen tussen de x-hoogte, 
de stokken en staarten, en de breedte te 
onderzoeken. Omwille van hun zuinigheid 
werden de vormen van Gothische lettertypes 
als uitgangspunt genomen. Tijdens het 
ontwerpproces zijn de vormen geleidelijk 
aan breder gemaakt, om de leesbaarheid te 
vergroten.

 
Op aanraden van Frank Blokland werd 

voor inspiratie gekeken naar Bijbel-
lettertypes uit de 20ste eeuw, zoals Times 
Semi-bold van Stanley Morison, Sheldon en 
Spectrum van Jan van Krimpen, en Tret van 
Gerrit Noordzij. Deze lettertypes hebben 
vergelijkbare kenmerken: ze zijn goed 
leesbaar in kleine corpsgrootten en nemen 
relatief weinig ruimte in.

 
Dit project is nog in ontwikkeling – de 

afbeeldingen laten het resultaat zien tot nu 
toe.



 Michel Paré

My interest in fonts goes back to the 
years I studied at the Academie of Fine 
Arts “Artibus” in Utrecht (NL). It was in 
the period that the first Macintosh was 
used for graphic design. Workshops for 
letterpress were still given. One of the 
letters available was De Roos Romein, 
with which I learned hand-setting type. 
After a period of graphic design and web 
design I am glad to be back in fontdesign.

The font I designed during the classes 
at Plantin is based on De Roos Romein. 
Because I changed a lot of the  aspects, 
it’s not a revival but an adaptation. My 
purpose was to make the font more 
elegant, less dated, but to preserve certain 
characteristics. I named it Rosamont.

The material I used are letterproofs and 
printed books. The drawings of Sjoerd 
de Roos I saw at the Special Collection of 
the University of Amsterdam inspired me. 
Although this archive is not complete, it 
gives a lot of information about the designs 
he made.

De Roos is, better: was, known for the 
font Hollandse Mediaval, which was used 
in Holland for a long period from 1917 on. 
His latest design was De Roos Romein, 
complemented with a semibold, a italic and 
initials.

My revival is influenced by the Renaissance 
fonts of Claude Garamont, one of the 
sources De Roos used. I also looked at the 
fonts by Jan van Krimpen, as it is said that 
with this last font De Roos tried to work in 
his style.
Changes I made are: the stems and serifs 
more uniform, the terminals of a c f etc., 
the proportions of letters, the form of 
letters (like g s and e), and I added old-style 
numerals. 

The version of Rosamont that is based on 
De Roos Romein is a fairly light letter, most 
suitable as Display font. De Roos Halfvet 
will be adapted to Rosamont Semibold.
The interpolation between Display and 
Semibold will result in Rosamont Regular.

i n s i d e  /  o u t s i d e
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▲ Drawings by Sjoerd de Roos

Comparing E’s from Sjoerd De Roos with Jan
van Krimpen ▼

▲ Comparing Garamont with Rosamont

Adaptations for Rosamont ▼

ROSAMONT DISPLAY

abcdefgh i jk lmn
opqrs tuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM
NOPQURSTVWXYZ

1234567890

SKgfac

Hollandse Mediaeval Zilvertype Erasmus Egmont Libra De Roos Romein

Lutetia                    gewijzigd Romanée Romulus Haarlemmer Spectrum

1912 1915 1925 1928 1936 1938 19471934

SJOERD H. DE ROOS

JAN VAN KRIMPEN

1923 1951

Comparing De Roos Romein with Rosamont ▲ ▼ Rosamont Light, Regular & Semibold

& formidinum terrore vi
deftè ferre doceat iniuria
ad quietem, & tranquillit

*
The glorious Renaissance
The glorious Renaissance
The glorious Renaissance

 Michel Paré

Mijn interesse in lettertypen dateert 
uit de jaren waarin ik studeerde aan de 
Kunstacademie ’Artibus’ in Utrecht (NL). 
Het was in de tijd dat de eerste Macintosh 
werd gebruikt voor grafisch ontwerp. 
Cursussen voor boekdruk werden 
nog gegeven. Een van de beschikbare 
lettertypen was De Roos Romein, waarmee 
ik het loodzetten leerde. Na een periode 
van grafisch ontwerp en webontwerp ben ik 
blij terug te zijn bij letterontwerp. 

Het lettertype dat ik ontwierp tijdens de 
lessen op het Plantin Instituut voor typografie 
is gebaseerd op De Roos Romein. Omdat ik 
veel aspecten ervan heb veranderd, is het 
geen revival maar een aangepast ontwerp. 
Mijn doel was om de letter eleganter en 
minder gedateerd te maken, maar een aantal 
karakteristieken te bewaren. Ik noemde het 
Rosamont.

Als materiaal heb ik letterproeven en 
gedrukte boeken gebruikt. De tekeningen 
van Sjoerd de Roos die ik kon zien bij de 
Speciale Collecties van de Universiteit 
van Amsterdam hebben me geïnspireerd. 
Hoewel dit archief niet compleet is, geeft het 
veel informatie over de ontwerpen die hij 
maakte.

De Roos is, of beter: was bekend vanwege 
de letter Hollandse Mediaval, die in 
Nederland vanaf 1917 gedurende een lange 
periode is gebruikt. Zijn laatste ontwerp was 
De Roos Romein, waaraan toegevoegd een 
halfvette, een cursief en initialen.

Mijn revival is beïnvloed door de 
Renaissance lettertypen van Claude 
Garamont, een van de bronnen die De Roos 
gebruikte. Ook heb ik de letterontwerpen 
van Jan van Krimpen bekeken. Er wordt wel 
beweerd dat met dit laatste ontwerp De Roos 
wilde werken in de stijl van Van Krimpen.

Veranderingen die ik aanbracht zijn: de 
stammen en schreven meer uniform, de 
terminals van a d f etc., de verhoudingen van 
letters, de vorm van letters (zoals g s en e), 
en ik heb hangende cijfers toegevoegd.

De versie van Rosamont die is gebaseerd 
op De Roos Romein is een vrij lichte letter, 
vooral geschikt als Display (kopletter). De 
Roos Halfvet zal de Rosamont Semibold 
worden. De interpolatie tussen Display 
en Semibold zal een Rosamont Regular 
opleveren.

▴  Tekeningen van Sjoerd de Roos.

▾  Vergelijking van de E’s van Sjoerd de Roos met 
die van Jan van Krimpen. 

▴   Vergelijking van Garamont met Rosamont.

▾  Aanpassingen voor Rosamont.

▴  Vergelijking van De Roos Romein met Rosa-
mont. 

▾  Rosamont Light, Regular & Semibold.



 Lukas Schneider

Lukas’ main motivation in attending the 
Expert class Type design was to expand 
his knowledge of type design and font 
production further. Another reason was 
that the course takes place at one of 
the most important locations related to 
Renaissance printing types in Europe.

‘Being able to study an exclusive historical 
collection of specimens and printing types
from the Low Countries is a rare opportunity
 unavailable anywhere else in the world. 
For decades the printing type at the Plantin-
Moretus archives have been considered as
the best and most beautiful.  When browsing 
the library and books about Plantin’s era, 
the designs by Granjon, Garamont and van
den Keere (the younger, aka Henry du Tour) 
are immediately striking. Van den Keere 
caught my eye because of his beautiful dis-
play and text types. His text sizes types were
 highly legible and at the same time econo-
mical, because of their shorter ascenders 
and descenders. His display types were cut 
with more expression, but keep the same 
look and feel. 

Although there are a few revivals of 
Hendrik van den Keere’s types this seemed 
to be the perfect project for me to work on, 
and so I started designing a text weight, 
from which I derived the display version. 
The display version has a high contrast of 
thicks and thins, but differs in width and 
spacing from the text version. To give it a 
modern look and make it sharp in larger 
sizes the contrast was kept as high as pos-
sible.  The width of the letter-shapes is more
compact to save space in larger applications. 

A great challenge was, and still is, the 
italic style. Because van den Keere never 
designed italics, it is difficult to find an 
example which perfectly fits in style of 
van den Keere. I was also impressed by the 
detailed ornaments, which can be found in 
the specimens of Plantin. These were often 
used to make borders on a printed page. 
The process started with small elements 
which could be rotated and mirrored in 
some cases. From these the shapes evolved 
in small steps until they worked together as 
a continuous border. The great challenge 
with these ornaments is that they should 
not look repetitive, although they are.’

i n s i d e  /  o u t s i d e
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▴ An undated and anonymous specimen 
of van den Keere’s Double Pica Roman 
lowercase, now in the Museum Plantin- 
Moretus archive.

▴ Sketches of different italic construc-
tions as quick visual prototypes.

▴ Drawing for a high contrast display version with some in-
fluences from roman typefaces of van den Keere.

▴ Ornaments digitized from the title 
page of Plantin’s Index Characterum 
1567.

◂ Ornaments digitized from the book 
Ordonance & moderation du Roy nostre 
sire, 1559.

▾ Current version of the roman text weight — work in progress.

▴ To find inspiration for the project I explored various draw-
ing methods, like calligraphy, freehand sketching, and refin-
ing handwritten shapes on printed LetterModel sheets.

 Lukas Schneider

Lukas’ belangrijkste reden om de Expert 
class Type Design te volgen, was om zijn 
kennis van letterontwerp en fontproduktie 
te vergroten. Een andere reden was dat 
de cursus wordt gegeven op een  van de 
belangrijkste plekken gerelateerd aan de 
drukletters uit de Renaissance.

’Een exclusieve, historische collectie 
van letterproeven en drukletters van de 
Lage Landen kunnen bestuderen, is een 
bijzondere kans die nergens anders in de 
wereld mogelijk is. Al decennia worden 
de drukletters uit het archief van Museum 
Plantin-Moretus beschouwd als de beste en 
mooiste. Tijdens het bekijken van de boeken 
uit de tijd van Plantin, vallen de ontwerpen 
van Granjon, Garamont en Van den Keere 
(de jongere, alias Henry du Tour) direkt op. 
Van den Keere trok mijn aandacht vanwege 
zijn prachtige display- en tekstletters. Zijn 
tekstletters waren erg goed leesbaar en 
tegelijkertijd zuinig, door de korte stokken 
en staarten. Zijn displayletters waren 
gesneden met meer expressie, maar houden 
dezelfde look-and-feel.

Hoewel er een paar revivals bestaan van de 
letters van Hendrik van den Keere, leek dit 
voor mij het perfecte project te zijn; en dus 
begon ik met het ontwerpen van een tekst-
grootte, van waaruit ik de display-versie 
ontwikkelde. De display-versie heeft een 
groot contrast in dik en dun, maar verschilt 
in breedte en spatiëring van de tekst-versie. 
Om het een modern beeld te geven en het 
scherp te maken in de grotere corpsen, is het 
contrast zo groot mogelijk. De breedte van 
de lettervormen is compacter om ruimte te 
besparen in grotere toepassingen.

Een grote uitdaging was, en is nog 
steeds, de italic. Omdat Van den Keere 
dit nooit heeft ontworpen, is het moeilijk 
een voorbeeld te vinden dat perfect past 
in zijn stijl. Ik was ook onder de indruk van 
de gedetailleerde ornamenten, zoals die 
voorkomen in de letterproeven van Plantin. 
Deze werden vaak gebruikt om randen te 
maken op de gedrukte pagina. Het proces 
begon met kleine elementen die in sommige 
gevallen konden worden geroteerd en 
gespiegeld. Van hieruit ontwikkelden 
de vormen zich in kleine stappen, tot ze 
samenwerkten als een aaneengesloten rand. 
De grote uitdaging bij deze ornamenten is 
dat ze er niet herhalend uitzien, maar het wel 
zijn.’

▾  Huidige versie van de romein tekstletter - in ontwikkeling.

▴  Om inspiratie voor het project te krijgen, onderzocht ik ver-
schillende tekenmethodes, zoals kalligrafie, uit de vrije hand 
schetsen, en het verfijnen van met de hand getekende vormen 
op basis van geprinte vellen met LetterModel.

▴  Tekening voor een display versie met groot contrast, met 
enkele invloeden van romein-letters van Van den Keere.

▴  Schetsen van verschillende italic con-
structies als snelle visuele prototypen.

▴  Een ongedateerd en anoniem voor-
beeld van Van den Keere’s Double Pica 
Roman onderkast, nu in het archief van 
het Museum Plantin-Moretus.

▴  Gedigitaliseerde ornamenten van de 
titelpagina van Plantin’s Index Charac-
terum 1567.

▾  Gedigitaliseerde ornamenten van het 
boek Ordonance & moderation du Roy 
nostre sire, 1559.



 Lukas Schneider

Lukas studied graphic design at the Hoch-
schule für Gestaltung in Offenbach and 
holds a master’s degree in type design 
from the Type and Media department at
the The Royal Academy of Art in The Hague 
kabk. He has held lectures at various de-
sign academies and works as a graphic and 
type designer in Frankfurt /Main, Germany. 
Since studying at the Type & Media depart-
ment and being introduced to Python pro-
gramming by Just van Rossum, he has been 
developing tools for font production.
 At the Expert class Type design at the 
Plantin-Moretus Museum in Antwerp he 
got a deeper insight into Frank E. Blokland’s
research about standardization of Renais-
sance font production which lead to the 
development of the ls cadencer and 
ls cadenculator.

These two tools are (batch) fitting/auto-
spacing tools written in Python, which can 
be used as extensions in the RoboFont edi-
tor. The underlying principle and algorithm 
find their origin in Frank E. Blokland’s PhD 
research on the (effects of) systematization, 
standardization, and unitization in Renais-
sance font production. With these tools the 
principles of spacing, applied in the produc-
tion of printing types in the sixteenth cen-
tury, are in a way transferred to our current 
digital technology of font design.

ls cadencer is basically meant for applying 
auto-spacing to fonts using an underlying 
grid for calculating side-bearings. This grid 
is flexible and dependent on the so called 
stem-interval. The width of the grid can be 
adjusted by the user to make the spacing 
wider or tighter.

ls cadenculator, the second tool, reverse 
engineers in a way what ls cadencer does. 
The user can provide a folder of existing 
font files in .otf or .ufo formats. All side-
bearings of a given set of glyphs will be 
measured in these fonts. The basis of these 
calculations here is again the stem interval 
of the ‘n’ glyph and the grid-steps which can 
be influence by the user, to either widening
or tightening the underlying grid.

i n s i d e  /  o u t s i d e
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The ls cadencer uses the stem interval 
(distance of red arrow) of glyph ‘n’ as a 
basis for calculations. The stem interval 
is basically the rhythmic repetition of 
stems. As a second step the stem inter-
val is divided by a value, which can be 
adjusted by the user. The underlying 
grid resulting from that can be tightened 
or widened, which then influences the 
overall auto-spacing process.

With the ls cadenculator tool you can 
easily measure existing font metrics/
side-bearings of glyphs. One can output 
them visually as a diagram per glyph in a 
pdf document, as regular font units or 
converted to Cadence Units. 
Additionally it is possible to export most 
common values for all measured glyphs, 
which  can be directly applied as a cust 
(spacing table) for auto-spacing in the 
 ls cadencer.

Like in ls cadencer also, here the stem 
interval of the n glyph is taken as a basis 
for calculating the underlying grid.
The grid-steps input can be used for 
adjusting the width of the underlying 
grid.

In the example below you can see what 
the output could look like as a diagram. 
In this case the glyph B is shown.  
The bars most Common Left and  most 
Common Right visualise the measured 
values in Cadence units related to the 
given font.

▴ ls cadencer’s visual grid shown in SpaceCenter / Metrics Window in the RoboFont editor.

▾ Visual output of calculated cust units 
of selected fonts from a folder.

▴ The ls cadenculator interface.

most Common Left: (14, 3), (16, 1)               most Common Right: (6, 2), (9, 1)B
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Garamond 16

Jenson 14

Bembo 13

Minion 14

Times 14

 Lukas Schneider

Lukas studeerde grafisch ontwerp aan de 
’Hochschule für Gestaltung’ in Offenbach 
en behaalde zijn master in letterontwerp 
aan de Type and Media afdeling van de 
Koninklijke Kunstacademie in Den Haag 
(KABK). Hij heeft lezingen gegeven op 
diverse academies en werkt als grafisch- 
en letterontwerper in Frankfurt am Main, 
Duitsland. Sinds zijn studie aan de Type 
& Media-afdeling en nadat hij he Python 
programmeren van Just van Rossum leerde 
kennen, heeft hij gereedschappen voor de 
fontproductie ontwikkeld.

Tijdens de Expert class Type Design in het 
Museum Plantin-Moretus in Antwerpen, 
kreeg hij meer kennis van Frank E. Blokland’s 
onderzoek naar standaardisatie van 
Renaissance fontproductie, wat heeft geleid 
tot het ontwikkelen van de LS Cadenser en 
de LS Cadenculator.

Deze twee gereedschappen zijn (batch) 
fitting/auto-spatiëring gereedschappen, 
geschreven in Python, die kunnen worden 
gebruikt als extensies in RoboFont. Het 
principe en het algoritme hebben hun 
oorsprong in het PhD-onderzoek van 
Frank E. Blokland naar (de gevolgen van) 
systematisering, standaardisering en 
unitisation in Renaissance fontproductie. Met 
deze gereedschappen zijn de principes van 
het spatiëren, zoals die werden toegepast in 
de productie van drukletters in de zestiende 
eeuw, overgebracht naar onze huidige 
digitale techniek voor fontproductie.

LS Cadenser is bedoeld om auto-spatiëring 
toe te passen op fonts, door gebruik te 
maken van een onderliggend grid om 
witruimten te berekenen. Dit grid ligt niet 
vast en is afhankelijk van de zogenaamde 
stam-interval. De wijdte van het grid kan 
worden aangepast door de gebruiker om zo 
de spatiëring wijder of nauwer te maken.

LS Cadenculator, het tweede gereedschap, 
werkt deels anders dan LS Cadenser. De 
gebruiker kan een map kiezen met bestaande 
letterbestanden in .otf- of .ufo-formaat. Alle 
witruimten van een opgegeven set glyphs zal 
van deze fonts worden gemeten. Ook hier 
is het uitgangspunt van de berekeningen de 
stam-interval van de ’n’-glyph en het grid dat 
door de gebruiker kan worden bepaald (het 
grid kan wijder of nauwer worden gemaakt).

De LS Cadenser gebruikt de stam-in-
terval (lengte van de rode pijl) van 
de glyph ’n’ als uitgangspunt voor 
de berekeningen. De stam-interval 
is in feite de ritmische herhaling van 
stammen. In de tweede stap wordt de 
stam-interval gedeeld door een waar-
de, die door de gebruiker kan worden 
aangepast. Het onderliggende grid 
dat zo ontstaat, kan wijder of nauwer 
worden gemaakt en zo het gehele pro-
ces van auto-spatiëring beïnvloeden.

▴  LS Cadenser’s visuele grid zoals getoond in het SpaceCenter / Metrics Window van RoboFont.

Met de LS Cadenculator kan men een-
voudig van bestaande fonts de me-
trics/witruimten meten. Dit kan per 
glyph afgebeeld worden in een di-
agram in een pdf-document, zowel in 
font-eenheden als omgezet naar Ca-
dence Units. Daarnaast is het mogelijk 
alle meest gebruikte waarden van de 
gemeten glyphs te exporteren, waarna 
deze meteen toegepast kunnen wor-
den als een CUST (spatiëring-tabel) 
ten behoeve van het auto-spatiëren in 
LS Cadenser.
Net als in LS Cadenser is ook hier de 
stam-interval van de ’n’-glyph ge-
bruikt als uitgangspunt voor het bere-
kenen van het toegepaste grid.
Invoering van het aantal grid-stappen 
kan worden gebruikt om de wijdte van 
het toegepaste grid aan te passen.
In het voorbeeld hieronder is te zien 
hoe een diagram eruit kan zien. In dit 
geval is die van de glyph ’B’ te zien.
De staven ’most Common Left’ (meest 
voorkomende links) en ’most Com-
mon Right’ (meest voorkomende 
rechts) visualiseren de gemeten waar-
den in Cadence eenheden per font.

▴  De interface van LS Cadenculator.

▾  Gevisualiseerde uitkomst van berekende CUST-eenheden 
van de gekozen fonts in een map.


