
Elmo van Slingerland (Rotterdam, 1964) is een be-

kende naam in de wereld van letterontwerpers en

kalligrafen. Zijn buitengewone ‘hand’ is onder an-

dere gevormd aan de Koninklijke Academie van

Beeldende Kunsten in Den Haag en door works-

hops bij meester-kalligrafen als Claude Mediavilla

en Jovica Veljovic. Werk van hem is te vinden in het

Museum van het Boek/Museum Meermanno Wes-

treenianum in Den Haag en zijn kalligrafie is te be-

zichtigen geweest op de zesde internationale ten-

toonstelling van hedendaagse kalligrafie in Brugge.

Het lettertype dtl Dorian wordt gekenmerkt door

detailleringen die voortkomen uit Van Slingerlands

kalligrafisch meesterschap. 

Elmo van Slingerland maakte de eerste schet-

sen voor dtl Dorian als student aan de Koninklijke

Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, al-

waar hij cum laude afstudeerde. In opdracht van en

in samenwerking met de Dutch Type Library werd

het letterontwerp verder ontwikkeld en uitgewerkt.

In 1996 waren de eerste fonts gereed voor gebruik.

dtl Dorian werd voor het eerst ozcieel toegepast

in het Kerstnummer Grafisch Nederland 1997 van het

kvgo. 

Een voorbeeld van de kalligrafische karakter-

istieken van dtl Dorian vormen de verjongingen

(curven) in de stokken en staarten. Bij de door Van

Slingerland geschreven letters ontstaan deze door

meer druk op de start- en eindpunten van de streek

uit te oefenen, waardoor een elegante lijnvoering

wordt verkregen. De kalligrafie is verder duidelijk

terug te vinden in de fraaie accenten.

dtl Dorian is ontworpen met als doel een (tekst)-

letter die zich goed leent voor gebruik in alle corp-

sen, waarbij de detailleringen zich in de kleine corp-

sen niet opdringen, maar zich bij groter gebruik

nadrukkelijker manifesteren. Het relatief lage con-

trast (dik-dun verschil) maakt het lettertype zeer ge-

schikt voor het gebruik op kleine corpsen. Het door

Van Slingerland zelf als ‘sprankelend’ omschreven

woordbeeld ontstaat doordat dtl Dorian is voor-

zien van zachte, ronde vormen én van scherpe de-

tails. De ontwerper zegt hierover: ‘dtl Dorian is

gemaakt uit de behoefte een schreefletter te ontwer-

pen die duidelijk een hedendaags en eigen karakter

heeft, breed toepasbaar is en zich vooral goed leent

voor boektypografie, terwijl in de grotere corpsen

de eigenzinnige detaillering duidelijk naar voren

komt. De kwaliteit van het ontwerp ligt in de sa-

mensmelting van het robuuste karakter met kalli-

grafische elegantie.’

Door de uitgebreide reeks van gewichten/stij-

len, met voor elk gewicht naast tabelcijfers ook me-

diævalcijfers en speciale tabelcijfertjes voor de klein

kapitalen, voorziet dtl Dorian in iedere typografi-

sche behoefte.

De naam van het lettertype verwijst naar het boek

The picture of Dorian Gray van Oscar Wilde, dat

Van Slingerland las toen hij bezig was met zijn ont-

werp. De hoofdpersoon uit Wildes boek heeft een

oogverblindend mooi uiterlijk. Kijkend naar zijn

evenbeeld verzucht deze Dorian: ‘De uitverkorene

is hij die slechts de schoonheid ziet in schone din-

gen.’ dtl Dorian reflecteert schoonheid voor een

ieder die dit wil zien.

d t l  d o r ian
Elmo van Slingerland
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Nederland heeft in de ontwikkeling van drukletters
altijd een grote rol gespeeld. Het zetten en drukken
met losse loden letters was een Nederlandse uitvin-
ding. 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 wereld.
De bekendste Nederlandse stempelsnijder uit de
gouden eeuw is Christoffel van Dijck, wiens ont-

Nederland heeft in de ontwikkeling van
drukletters altijd een grote rol gespeeld.
Het zetten en drukken met losse loden let-
ters was een Nederlandse uitvinding. Mis-
schien dat Laurens Janszoon Coster (1405–
1468) de uitvinder was ofwel een andere,
onbekend gebleven, drukker. In de zeven-
tiende eeuw was Nederland het typogra-

a
Nederland heeft in de

ontwikkeling van druk-

letters altijd een grote

rol gespeeld. Het zetten

en drukken met losse

loden letters was een

Nederlandse uitvin-

ding. Misschien dat

Laurens Janszoon Cos-

ter (1405–1468) de uit-

vinder was ofwel een

andere, onbekend ge-

bleven, drukker. In de

zeventiende eeuw was

Nederland het typogra-

fisch centrum van de

Nederland heeft in de ontwikkeling
van drukletters altijd een grote rol
gespeeld. Het zetten en drukken met
losse loden letters was een Neder-
landse uitvinding. Misschien dat Lau-
rens Janszoon Coster (1405–1468) 
de uitvinder was ofwel een andere,
onbekend gebleven, drukker. In de

Nederland heeft in de ont-
wikkeling van drukletters al-
tijd een grote rol gespeeld.
Het zetten en drukken met
losse loden letters was een
Nederlandse uitvinding. Mis-
schien dat Laurens Janszoon

A
Nederland heeft in de 

ontwikkeling van druk-
letters altijd een grote rol

gespeeld. Het zetten en
drukken met losse loden

letters was een Neder-
landse uitvinding. Mis-

schien dat Laurens Jans-
zoon Coster (1405–1468)

de uitvinder was ofwel 
een andere, onbekend ge-
bleven, drukker. In de ze-

ventiende eeuw was Ne-
derland het typografisch

centrum van de wereld.
De bekendste Neder-

landse stempelsnijder uit
de gouden eeuw is Chris-

toffel van Dijck, wiens
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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 an-
dere, onbekend gebleven, drukker. In de
zeventiende eeuw was Nederland het 
typografisch centrum van de wereld. De

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-

a
Nederland heeft 
in de ontwikkeling
van drukletters
altijd een grote rol
gespeeld. Het zet-
ten en drukken met
losse loden letters
was een Neder-
landse  uitvinding.
Misschien dat Lau-
rens Janszoon Cos-
ter (1405–1468) de
uitvinder was of-
wel een andere, on-
bekend gebleven,
drukker. In de ze-

Nederland heeft in de ontwik-
keling van drukletters altijd
een grote rol gespeeld. Het 
zetten en drukken met losse
loden letters was een Neder-
landse uitvinding. Misschien
dat Laurens Janszoon Coster
(1405–1468) de uitvinder was of-

Nederland heeft in de
ontwikkeling van druk-
letters altijd een grote
rol gespeeld. Het zetten
en drukken met losse lo-
den letters was een Ne-
derlandse uitvinding.

A
Nederland heeft in de

ontwikkeling van
drukletters altijd

een grote rol ge-
speeld. Het zetten en

drukken met losse lo-
den letters was een

Nederlandse uitvin-
ding. Misschien dat

Laurens Janszoon
Coster (1405–1468) de

uitvinder was ofwel
een andere, onbekend
gebleven, drukker. In
de zeventiende eeuw

was Nederland het
typografisch cen-

trum van de wereld.
De bekendste Neder-
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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 zeven-
tiende eeuw was Nederland het typografisch centrum van de
wereld. De bekendste Nederlandse stempelsnijder uit de
gouden eeuw is Christoffel van Dijck, wiens ontwerpen
door de beroemde uitgeverij Elzevir in Leiden met succes

Nederland heeft in de ontwikkeling van druk-
letters altijd een grote rol gespeeld. Het zetten en
drukken met losse loden letters was een Neder-
landse uitvinding. Misschien dat Laurens Jans-
zoon Coster (1405–1468) de uitvinder was ofwel
een andere, onbekend gebleven, drukker. In de
zeventiende eeuw was Nederland het typogra-
fisch centrum van de wereld. De bekendste Ne-

a
Nederland heeft in de ont-
wikkeling 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 of-
wel een andere, onbekend
gebleven, drukker. In de 
zeventiende eeuw was Ne-
derland het typografisch
centrum van de wereld. 
De bekendste Nederlandse
stempelsnijder uit de gou-

Nederland heeft in de ontwikkeling van
drukletters altijd een grote rol gespeeld.
Het zetten en drukken met losse loden let-
ters was een Nederlandse uitvinding. Mis-
schien dat Laurens Janszoon Coster (1405
–1468) de uitvinder was ofwel een andere,
onbekend gebleven, drukker. In de zeven-
tiende eeuw was Nederland het typogra-

Nederland heeft in de ontwikke-
ling van drukletters altijd een gro-
te rol gespeeld. Het zetten en
drukken met losse loden letters
was een Nederlandse uitvinding.
Misschien dat Laurens Janszoon
Coster (1405–1468) de uitvinder

A
Nederland heeft in de ont-

wikkeling van drukletters al-
tijd een grote rol gespeeld. Het

zetten en drukken met losse
loden letters was een Neder-
landse uitvinding. Misschien
dat Laurens Janszoon Coster

(1405–1468) de uitvinder was
ofwel een andere, onbekend
gebleven, drukker. In de ze-
ventiende eeuw was Neder-

land het typografisch centrum
van de wereld. De bekendste
Nederlandse stempelsnijder
uit de gouden eeuw is Chris-

toffel van Dijck, wiens ont-
werpen door de beroemde uit-

geverij Elzevir in Leiden met
succes werden toegepast. 
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Nederland heeft in de ontwikkeling van
drukletters altijd een grote rol gespeeld.
Het zetten en drukken met losse loden let-
ters was een Nederlandse uitvinding. Mis-
schien dat Laurens Janszoon Coster (1405–
1468) de uitvinder was ofwel een andere, on-
bekend gebleven, drukker. In de zeventiende
eeuw was Nederland het typografisch cen-
trum van de wereld. De bekendste Neder-

Nederland heeft in de ontwikkeling
van drukletters altijd een grote rol
gespeeld. Het zetten en drukken met
losse loden letters was een Neder-
landse uitvinding. Misschien dat
Laurens Janszoon Coster (1405–1468)
de uitvinder was ofwel een andere,
onbekend gebleven, drukker. In de

a
Nederland heeft in
de ontwikkeling van
drukletters altijd
een grote rol ge-
speeld. Het zetten en
drukken met losse
loden letters was
een Nederlandse uit-
vinding. Misschien
dat Laurens Jans-
zoon Coster (1405–
1468) de uitvinder
was ofwel een ande-
re, onbekend geble-
ven, drukker. In de
zeventiende eeuw

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-

Nederland heeft in de
ontwikkeling van druk-
letters altijd een grote
rol gespeeld. Het zetten en
drukken met losse loden
letters was een Ne-der-
landse uitvinding. Mis-

A
Nederland heeft in 

de ontwikkeling van
drukletters altijd een
grote rol gespeeld. Het
zetten en drukken met

losse loden letters was
een Nederlandse uit-

vinding. Misschien dat
Laurens Janszoon

Coster (1405–1468) de
uitvinder was ofwel

een andere, onbekend
gebleven, drukker. In
de zeventiende eeuw

was Nederland het ty-
pografisch centrum
van de wereld. De be-

kendste Nederlandse
stempelsnijder uit de
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Nederland heeft in de ontwikkeling van druklet-
ters altijd een grote rol gespeeld. Het zetten en
drukken met losse loden letters was een Neder-
landse uitvinding. Misschien dat Laurens Jans-
zoon Coster (1405–1468) de uitvinder was ofwel
een andere, onbekend gebleven, drukker. In de
zeventiende eeuw was Nederland het typogra-
fisch centrum van de wereld. De bekendste Ne-
derlandse stempelsnijder uit de gouden eeuw is

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

a
Nederland heeft in 

de ontwikkeling van

drukletters altijd een

grote rol gespeeld. Het

zetten en drukken met

losse loden letters was

een Nederlandse uit-

vinding. Misschien dat

Laurens Janszoon

Coster (1405–1468) de

uitvinder was ofwel

een andere, onbekend

gebleven, drukker. In

de zeventiende eeuw

was Nederland het ty-

pografisch centrum

Nederland heeft in de ontwikke-
ling van drukletters altijd een grote
rol gespeeld. Het zetten en druk-
ken met losse loden letters was een
Nederlandse uitvinding. Misschien
dat Laurens Janszoon Coster (1405
–1468) de uitvinder was ofwel een
andere, onbekend gebleven, druk-

Nederland heeft in de ont-
wikkeling van drukletters
altijd een grote rol gespeeld.
Het zetten en drukken met
losse loden letters was een
Nederlandse uitvinding.
Misschien dat Laurens Jans-

A
Nederland heeft in de

ontwikkeling van druk-
letters altijd een grote rol

gespeeld. Het zetten en
drukken met losse loden

letters was een Neder-
landse uitvinding. Mis-

schien dat Laurens Jans-
zoon Coster (1405–

1468) de uitvinder was
ofwel een andere, onbe-
kend gebleven, drukker.
In de zeventiende eeuw

was Nederland het typo-
grafisch centrum van de

wereld. De bekendste
Nederlandse stempel-

snijder uit de gouden
eeuw is Christoffel van
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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 an-
dere, onbekend gebleven, drukker. In de
zeventiende eeuw was Nederland het ty-
pografisch centrum van de wereld. De

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-

a
Nederland heeft 
in de ontwikkeling
van drukletters
altijd een grote rol
gespeeld. Het zet-
ten en drukken met
losse loden letters
was een Neder-
landse  uitvinding.
Misschien dat Lau-
rens Janszoon Cos-
ter (1405–1468) de
uitvinder was of-
wel een andere, on-
bekend gebleven,
drukker. In de ze-

Nederland heeft in de ont-
wikkeling van drukletters
altijd een grote rol gespeeld.
Het zetten en drukken met
losse loden letters was een
Nederlandse uitvinding. Mis-
schien dat Laurens Janszoon
Coster (1405–1468) de uitvin-

Nederland heeft in 
de ontwikkeling van
drukletters altijd een
grote rol gespeeld. Het
zetten en drukken met
losse loden letters was
een Nederlandse uit-

A
Nederland heeft in

de ontwikkeling van
drukletters altijd

een grote rol ge-
speeld. Het zetten en

drukken met losse lo-
den letters was een

Nederlandse uitvin-
ding. Misschien dat

Laurens Janszoon
Coster (1405–1468) de
uitvinder was ofwel

een andere, onbekend
gebleven, drukker. In

de zeventiende eeuw
was Nederland het

typografisch cen-
trum van de wereld.
De bekendste Neder-
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Nederland heeft in de ontwikkeling van drukletters al-
tijd een grote rol gespeeld. Het zetten en drukken met
losse loden letters was een Nederlandse uitvinding. Mis-
schien dat Laurens Janszoon Coster (1405–1468) de uit-
vinder was ofwel een andere, onbekend gebleven, druk-
ker. In de zeventiende eeuw was Nederland het
typografisch centrum van de wereld. De bekendste Ne-
derlandse stempelsnijder uit de gouden eeuw is
Christoffel van Dijck, wiens ontwerpen door de beroem-

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.

a
Nederland heeft in de

ontwikkeling van druk-

letters altijd een grote rol

gespeeld. Het zetten en

drukken met losse loden

letters was een Neder-

landse uitvinding. Mis-

schien dat Laurens Jans-

zoon Coster (1405–

1468) de uitvinder was

ofwel een andere, onbe-

kend gebleven, drukker.

In de zeventiende eeuw

was Nederland het typo-

grafisch centrum van de

wereld. De bekendste

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

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–

A
Nederland heeft in de ont-
wikkeling van drukletters

altijd een grote rol gespeeld.
Het zetten en drukken met
losse loden letters was een

Nederlandse uitvinding.
Misschien dat Laurens Jans-

zoon Coster (1405–
1468) de uitvinder was of-
wel een andere, onbekend

gebleven, drukker. In de ze-
ventiende eeuw was Neder-

land het typografisch cen-
trum van de wereld. De 
bekendste Nederlandse

stempelsnijder uit de gouden
eeuw is Christoffel van

Dijck, wiens ontwerpen
door de beroemde uitgeverij
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Nederland heeft in de ontwikkeling van
drukletters altijd een grote rol gespeeld.
Het zetten en drukken met losse loden let-
ters was een Nederlandse uitvinding. Mis-
schien dat Laurens Janszoon Coster (1405–
1468) de uitvinder was ofwel een andere, on-
bekend gebleven, drukker. In de zeventien-
de eeuw was Nederland het typografisch
centrum van de wereld. De bekendste Neder-

Nederland heeft in de ontwikkeling
van drukletters altijd een grote rol
gespeeld. Het zetten en drukken met
losse loden letters was een Neder-
landse uitvinding. Misschien dat
Laurens Janszoon Coster (1405–1468)
de uitvinder was ofwel een andere,
onbekend gebleven, drukker. In de

a
Nederland heeft 
in de ontwikkeling
van drukletters al-
tijd een grote rol
gespeeld. Het zetten
en drukken met los-
se loden letters was
een Nederlandse
uitvinding. Mis-
schien dat Laurens
Janszoon Coster
(1405–1468) de uitvin-
der was ofwel een
andere, onbekend
gebleven, drukker.
In de zeventiende

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

Nederland heeft in de
ontwikkeling van druk-
letters altijd een grote
rol gespeeld. Het zetten
en drukken met losse lo-
denletters was een Ne-
derlandse uitvinding.

A
Nederland heeft in 

de ontwikkeling van
drukletters altijd een

grote rol gespeeld.
Het zetten en drukken

met losse loden let-
ters was een Neder-
landse uitvinding.

Misschien dat Laurens
Janszoon Coster (1405

–1468) de uitvinder was
ofwel een andere, on-

bekend gebleven,
drukker. In de zeven-

tiende eeuw was Ne-
derland het typogra-

fisch centrum van de
wereld. De bekendste

Nederlandse stempel-
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Nederland heeft in de ontwikkeling van druk-
letters 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 Neder-
land het typografisch centrum van de wereld.
De bekendste Nederlandse stempelsnijder uit

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 uit-
vinder was ofwel een andere, onbe-
kend gebleven, drukker. In de zeven-

a
Nederland heeft in 

de ontwikkeling van

drukletters altijd een

grote rol gespeeld.

Het zetten en druk-

ken met losse loden

letters was een Ne-

derlandse uitvinding.

Misschien dat Lau-

rens Janszoon Coster

(1405–1468) de uit-

vinder was ofwel een

andere, onbekend ge-

bleven, drukker. In 

de zeventiende eeuw

was Nederland het

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

Nederland heeft in de 
ontwikkeling van druklet-
ters altijd een grote rol ge-
speeld. Het zetten en druk-
ken met losse loden let-
ters was een Nederlandse
uitvinding. Misschien dat

A
Nederland heeft in de

ontwikkeling van druk-
letters altijd een grote

rol gespeeld. Het zetten
en drukken met losse
loden letters was een
Nederlandse uitvin-
ding. Misschien dat

Laurens Janszoon Cos-
ter (1405–1468) de uit-

vinder was ofwel een
andere, onbekend ge-
bleven, drukker. In de
zeventiende eeuw was

Nederland het typogra-
fisch centrum van de

wereld. De bekendste
Nederlandse stempel-

snijder uit de gouden
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Nederland heeft in de ontwikkeling van
drukletters altijd een grote rol ge-
speeld. Het zetten en drukken met losse
loden letters was een Nederlandse uit-
vinding. 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 wereld.

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

a
Nederland heeft
in de ontwikkeling
van drukletters
altijd een grote
rol gespeeld. Het
zetten en drukken
met losse loden
letters was een Ne-
derlandse  uitvin-
ding. Misschien dat
Laurens Janszoon
Coster (1405–1468)
de uitvinder was
ofwel een andere,
onbekend geble-
ven, drukker. In de

Nederland heeft in de ont-
wikkeling van drukletters
altijd een grote rol gespeeld.
Het zetten en drukken met
losse loden letters was een
Nederlandse uitvinding. Mis-
schien dat Laurens Janszoon
Coster (1405–1468) de uitvin-

Nederland heeft in de
ontwikkeling van
drukletters altijd een
grote rol gespeeld. Het
zetten en drukken met
losse loden letters was
een Nederlandse uit-

A
Nederland heeft in

de ontwikkeling van
drukletters altijd

een grote rol ge-
speeld. Het zetten en

drukken met losse
loden letters was

een Nederlandse uit-
vinding. Misschien

dat Laurens Jans-
zoon Coster (1405–
1468) de uitvinder

was ofwel een ande-
re, onbekend geble-
ven, drukker. In de

zeventiende eeuw
was Nederland het

typografisch cen-
trum van de wereld.
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Nederland heeft in de ontwikkeling van drukletters
altijd een grote rol gespeeld. Het zetten en drukken
met losse loden letters was een Nederlandse uitvin-
ding. Misschien dat Laurens Janszoon Coster (1405
–1468) de uitvinder was ofwel een andere, onbe-
kend gebleven, drukker. In de zeventiende eeuw was
Nederland het typografisch centrum van de wereld.
De bekendste Nederlandse stempelsnijder uit de gou-
den eeuw is Christoffel van Dijck, wiens ontwerpen

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, onbe-
kend gebleven, drukker. In de zeventiende
eeuw was Nederland het typografisch cen-

a
Nederland heeft in de

ontwikkeling van druk-

letters altijd een grote

rol gespeeld. Het zetten

en drukken met losse lo-

den letters was een Ne-

derlandse uitvinding.

Misschien dat Laurens

Janszoon Coster (1405–

1468) de uitvinder was

ofwel een andere, onbe-

kend gebleven, drukker.

In de zeventiende eeuw

was Nederland het ty-

pografisch centrum van

de wereld. De bekendste

Nederland heeft in de ontwikkeling
van drukletters altijd een grote rol 
gespeeld. Het zetten en drukken met
losse loden letters was een Neder-
landse uitvinding. Misschien dat Lau-
rens Janszoon Coster (1405–1468) 
de uitvinder was ofwel een andere, 
onbekend gebleven, drukker. In de 

A
Nederland heeft in de 

ontwikkeling van druk-
letters altijd een grote rol 

gespeeld. Het zetten en
drukken met losse loden

letters was een Neder-
landse uitvinding. Mis-

schien dat Laurens Jans-
zoon Coster (1405–1468)
de uitvinder was ofwel een

andere, onbekend geble-
ven, drukker. In de zeven-

tiende eeuw was Neder-
land het typografisch cen-

trum van de wereld. De be-
kendste Nederlandse

stempelsnijder uit de gou-
den eeuw is Christoffel

van Dijck, wiens ontwer-
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Nederland heeft in de ont-
wikkeling van drukletters al-
tijd een grote rol gespeeld. Het
zetten en drukken met losse
loden letters was een Neder-
landse uitvinding. Misschien
dat Laurens Janszoon Coster
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Nederland heeft in de ontwikkeling van
drukletters altijd een grote rol gespeeld.
Het zetten en drukken met losse loden let-
ters was een Nederlandse uitvinding. Mis-
schien dat Laurens Janszoon Coster (1405–
1468) de uitvinder was ofwel een andere,
onbekend gebleven, drukker. In de zeven-
tiende eeuw was Nederland het typogra-
fisch centrum van de wereld. De bekendste

Nederland heeft in de ontwikke-
ling van drukletters altijd een gro-
te rol gespeeld. Het zetten en druk-
ken met losse loden letters was een
Nederlandse uitvinding. Misschien
dat Laurens Janszoon Coster (1405–
1468) de uitvinder was ofwel een an-
dere, onbekend gebleven, drukker.

a
Nederland heeft 
in de ontwikkeling
van drukletters al-
tijd een grote rol
gespeeld. Het zet-
ten en drukken met
losse loden letters
was een Nederland-
se  uitvinding. Mis-
schien dat Laurens
Janszoon Coster
(1405–1468) de uit-
vinder was ofwel
een andere, onbe-
kend gebleven,
drukker. In de ze-

Nederland heeft in de ontwik-
keling van drukletters altijd
een grote rol gespeeld. Het zet-
ten en drukken met losse lo-
den letters was een Neder-
landse uitvinding. Misschien
dat Laurens Janszoon Coster
(1405–1468) de uitvinder was of-

Nederland heeft in de
ontwikkeling van druk-
letters altijd een grote
rol gespeeld. Het zetten
en drukken met losse lo-
denletters was een Ne-
derlandse uitvinding.

A
Nederland heeft in 

de ontwikkeling van
drukletters altijd

een grote rol ge-
speeld. Het zetten en

drukken met losse lo-
den letters was een

Nederlandse uitvin-
ding. Misschien dat

Laurens Janszoon
Coster (1405–1468) de
uitvinder was ofwel

een andere, onbekend
gebleven, drukker. In

de zeventiende eeuw
was Nederland het

typografisch cen-
trum van de wereld.

De bekendste Neder-
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Nederland heeft in de ontwikkeling van
drukletters altijd een grote rol gespeeld.
Het zetten en drukken met losse loden let-
ters was een Nederlandse uitvinding. Mis-
schien dat Laurens Janszoon Coster (1405–
1468) de uitvinder was ofwel een andere,
onbekend gebleven, drukker. In de zeven-
tiende eeuw was Nederland het typogra-
fisch centrum van de wereld. De bekend-

Nederland heeft in de ontwikke-
ling van drukletters altijd een gro-
te rol gespeeld. Het zetten en druk-
ken met losse loden letters was een
Nederlandse uitvinding. Misschien
dat Laurens Janszoon Coster (1405
–1468) de uitvinder was ofwel een
andere, onbekend gebleven, druk-

a
Nederland heeft 
in de ontwikkeling
van drukletters al-
tijd een grote rol ge-
speeld. Het zetten
en drukken met los-
se loden letters was
een Nederlandse
uitvinding. Mis-
schien dat Laurens
Janszoon Coster
(1405–1468) de uit-
vinder was ofwel
een andere, onbe-
kend gebleven,
drukker. In de ze-

Nederland heeft in de ontwik-
keling van drukletters altijd
een grote rol gespeeld. Het
zetten en drukken met losse
loden letters was een Neder-
landse uitvinding. Misschien
dat Laurens Janszoon Coster
(1405–1468) de uitvinder was

Nederland heeft in de
ontwikkeling van druk-
letters altijd een grote
rol gespeeld. Het zetten
en drukken met losse lo-
den letters was een Ne-
derlandse uitvinding.

A
Nederland heeft in

de ontwikkeling van
drukletters altijd een

grote rol gespeeld.
Het zetten en druk-
ken met losse loden
letters was een Ne-

derlandse uitvinding.
Misschien dat Lau-

rens Janszoon Coster
(1405–1468) de uit-

vinder was ofwel een
andere, onbekend ge-

bleven, drukker. In 
de zeventiende eeuw

was Nederland het ty-
pografisch centrum

van de wereld. De be-
kendste Nederlandse
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Nederland heeft in de ontwikkeling van
drukletters altijd een grote rol ge-
speeld. Het zetten en drukken met losse
loden letters was een Nederlandse uit-
vinding. Misschien dat Laurens Jans-
zoon Coster (1405–1468) de uitvinder
was ofwel een andere, onbekend geble-
ven, drukker. In de zeventiende eeuw
was Nederland het typografisch cen-

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

a
Nederland heeft
in de ontwikkeling
van drukletters
altijd een grote
rol gespeeld. Het
zetten en drukken
met losse loden
letters was een Ne-
derlandse  uitvin-
ding. Misschien dat
Laurens Janszoon
Coster (1405–1468)
de uitvinder was
ofwel een andere,
onbekend geble-
ven, drukker. In de

Nederland heeft in de ont-
wikkeling van drukletters
altijd een grote rol ge-
speeld. Het zetten en druk-
ken met losse loden letters
was een Nederlandse uitvin-
ding. Misschien dat Laurens
Janszoon Coster (1405–1468)

Nederland heeft in 
de ontwikkeling van
drukletters altijd een
grote rol gespeeld. 
Het zetten en drukken
met losse loden letters
was een Nederlandse

A
Nederland heeft in

de ontwikkeling van
drukletters altijd

een grote rol ge-
speeld. Het zetten en

drukken met losse
loden letters was

een Nederlandse uit-
vinding. Misschien

dat Laurens Jans-
zoon Coster

(1405–1468) de uitvin-
der was ofwel een

andere, onbekend
gebleven, drukker.

In de zeventiende
eeuw was Nederland

het typografisch
centrum van de we-
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Nederland heeft in de ontwikkeling van druklet-
ters altijd een grote rol gespeeld. Het zetten en
drukken met losse loden letters was een Neder-
landse uitvinding. Misschien dat Laurens Jans-
zoon Coster (1405–1468) de uitvinder was ofwel
een andere, onbekend gebleven, drukker. In de
zeventiende eeuw was Nederland het typogra-
fisch centrum van de wereld. De bekendste Ne-
derlandse stempelsnijder uit de gouden eeuw is

Nederland heeft in de ontwikkeling van
drukletters altijd een grote rol gespeeld.
Het zetten en drukken met losse loden
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