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Hendrik van den Keere (16e eeuw)
dtl Studio (1994)

Standard (t): v019013t 
Special (st): v019c13t 

Nederland heeft in de ontwikkeling
van drukletters altijd een grote rol ge-
speeld. Het zetten en drukken met
losse loden letters was een Nederland-
se uitvinding. Misschien dat Laurens
Janszoon Coster (1405–1468) de uit-
vinder was ofwel een andere, onbe-
kend gebleven, drukker. In de zeven-
tiende eeuw was Nederland het typo-
grafisch centrum van de wereld. De
bekendste Nederlandse stempelsnijder

Hendrik van den Keere (16e eeuw)
dtl Studio (1994)

v019813t 
Special: a066c13t 

Nederland heeft in de ontwik-

keling van drukletters altijd

een grote rol gespeeld. Het zet-

ten en drukken met losse loden

letters was een Nederlandse

uitvinding. Misschien dat Lau-

rens Janszoon Coster (1405–1468)

de uitvinder was ofwel een an-

dere, onbekend gebleven, druk-

ker. In de zeventiende eeuw was

Nederland het typografisch
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Hendrik van den Keere (16e eeuw)
dtl Studio (1994)

Standard (d): v019013d
Special (sd): v019c13d 

Nederland heeft in de ontwikkeling van
drukletters altijd een grote rol gespeeld.
Het zetten en drukken met losse loden
letters was een Nederlandse uitvinding.
Misschien dat Laurens Janszoon Coster
(1405–1468) de uitvinder was ofwel een
andere, onbekend gebleven, drukker. In
de zeventiende eeuw was Nederland
het typografisch centrum van de we-
reld. De bekendste Nederlandse stem-
pelsnijder uit de gouden eeuw is Chris-

Hendrik van den Keere (16e eeuw)
dtl Studio (1994)

v019813d 
Special: a066c13t 

Nederland heeft in de ontwikke-

ling van drukletters altijd een

grote rol gespeeld. Het zetten en

drukken met losse loden letters

was een Nederlandse uitvinding.

Misschien dat Laurens Janszoon

Coster (1405–1468) de uitvinder

was ofwel een andere, onbekend

gebleven, drukker. In de zeven-

tiende eeuw was Nederland het

typografisch centrum van de we-
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François Guyot (16e eeuw)
dtl Studio (1994)

Standard (d): v019033d
Special (sd): v019c33d 

Nederland heeft in de ontwikkeling van druk-
letters altijd een grote rol gespeeld. Het zetten
en drukken met losse loden letters was een Ne-
derlandse uitvinding. Misschien dat Laurens
Janszoon Coster (1405–1468) de uitvinder
was ofwel een andere, onbekend gebleven,
drukker. In de zeventiende eeuw was Neder-
land het typografisch centrum van de wereld.
De bekendste Nederlandse stempelsnijder uit
de gouden eeuw is Christoffel van Dijck,
wiens ontwerpen door de beroemde uitgeverij

Hendrik van den Keere (16e eeuw)
dtl Studio (1994)

v019813d 
Special: a066c13t 

Nederland heeft in de ontwikke-

ling van drukletters altijd een

grote rol gespeeld. Het zetten en

drukken met losse loden letters

was een Nederlandse uitvinding.

Misschien dat Laurens Janszoon

Coster (1405–1468) de uitvinder was

ofwel een andere, onbekend geble-

ven, drukker. In de zeventiende

eeuw was Nederland het typogra-

fisch centrum van de wereld. De be-
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Hendrik van den Keere (16e eeuw)
dtl Studio (1994)

Standard (d): v019013d
Special (sd): v019c13d 

Nederland heeft in de ontwikkeling
van drukletters altijd een grote rol ge-
speeld. Het zetten en drukken met los-
se loden letters was een Nederlandse
uitvinding. Misschien dat Laurens
Janszoon Coster (1405–1468) de uitvin-
der was ofwel een andere, onbekend
gebleven, drukker. In de zeventiende
eeuw was Nederland het typografisch
centrum van de wereld. De bekendste
Nederlandse stempelsnijder uit de gou-
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Hendrik van den Keere (16e eeuw)
dtl Studio (1994)

Standard (d): v019016d
Special (sd): v019c16d 

Nederland heeft in de ontwikkeling
van drukletters altijd een grote rol ge-
speeld. Het zetten en drukken met
losse loden letters was een Nederland-
se uitvinding. Misschien dat Laurens
Janszoon Coster (1405–1468) de uit-
vinder was ofwel een andere, onbe-
kend gebleven, drukker. In de zeven-
tiende eeuw was Nederland het typo-
grafisch centrum van de wereld. De
bekendste Nederlandse stempelsnij-

Hendrik van den Keere (16e eeuw)
dtl Studio (1994)

v019816d 
Special: a066c13t 

Nederland heeft in de ontwik-

keling van drukletters altijd

een grote rol gespeeld. Het zet-

ten en drukken met losse loden

letters was een Nederlandse

uitvinding. Misschien dat Lau-

rens Janszoon Coster (1405–

1468) de uitvinder was ofwel een

andere, onbekend gebleven,

drukker. In de zeventiende

eeuw was Nederland het typo-


