
De benaming Elsevierstype of Elzévirien, waarmee

iedere zetter en drukker ongetwijfeld vertrouwd is,

stamt uit het einde van de achttiende eeuw. Sinds-

dien wordt de benaming gebruikt voor lettertypen,

die lijken op de letters die Christouel van Dijck in 

de zeventiende eeuw sneed voor de beroemde druk-

kersfamilie Elsevier. 

De vermaardste uitgaven van de Elseviers zijn

de pocketboeken. Deze waren niet alleen in Neder-

land maar ook in de omringende landen succesvol.

In 1776 schreef Abbé de Fontenai dat de Elseviers er

voor zorgden dat Holland gevierd was om het druk-

werk. De populariteit ontstond door het gebruik

van elegante lettertypen. Volgens De Fontenai was

de charme van de lettertypen het gevolg van helder-

heid, delicaatheid en uniformiteit, en ook door het

goed op elkaar aansluiten van de letters. 

De lettertypen die de compacte typografie in de

Elsevier-uitgaven mogelijk maakten, waren van de

hand van Christouel van Dijck. Deze goudsmid en

stempelsnijder/lettergieter werd in 1605 in Maas-

tricht geboren en overleed in 1670 te Amsterdam, 

alwaar hij vanaf 1648 woonde en werkte. Van Dijck

liet de reputatie na van beste stempelsnijder van zijn

tijd. Een tijdgenoot van Van Dijck, de Engelsman

Joseph Moxon (1627–1691), die onder andere hydro-

graaf, globemaker, uitgever, boekverkoper, stem-

pelsnijder en lettergieter was, steekt in zijn boek

Mechanick Exercises on the Whole Art of Printing

(1683–1684) de loftrompet over zijn Nederlandse

collega: ‘Vooral de letters van Christouel van Dijck

uit Amsterdam bevielen mij zo goed, dat ik mijzelf

aanzette tot het bestuderen van de proporties van

alle delen van alle letters. Zo vond ik de regelmaat

van elk onderdeel zo’n goede reden voor de volgor-

de en methoden, dat ik de grootste van zijn letters

bestudeerde met een vergrootglas. Zo kon ik de on-

derdelen eenvoudig onderscheiden en opmeten en

zien in welke mate ieder onderdeel bijdroeg aan het

geheel. Voor mijn eigen toekomstige bevrediging

verzamelde ik mijn observaties in een boek dat ik 

invoegde in mijn Exercises on Letter-Cutting. Daarin

heb ik de Wereld de ware vormen van Van Dijck ge-

toond in grote kopergravures.’

Van het œuvre van Christouel van Dijck is niet

veel meer bewaard gebleven dan afdrukken van zijn

letters. De loden letters, matrijzen en stempels van

Van Dijck waren in de loop der jaren in het bezit ge-

komen van de firma Enschedé in Haarlem, door de

overname van inboedels van verschillende gieterij-

en. De populaire lettertypen van Johann Michæl

Fleischmann hadden in de tweede helft van de acht-

tiende eeuw het œuvre van Van Dijck in de schaduw

geplaatst. Aan het begin van de negentiende eeuw

verdween dan ook bijna al het door Van Dijck ver-

vaardigde materiaal in de smeltkroes om dienst te

doen als grondstof voor nieuw te maken letters.

In 1992 gaf de Dutch Type Library aan de letter-

ontwerper Gerard Daniëls de opdracht voor het

maken van een revival op basis van het werk van Van

Dijck. Het was de bedoeling om een uitgebreide fa-

milie te maken, onder meer met verschillende ge-

wichten (vetheden) en met ornamenten en swashes. 

Gerard Daniëls onderzocht oude drukken en op

basis van verschillende aan Van Dijck toegeschre-

ven lettertypen (re)construeerde hij dtl Elzevir. 

De Augustijn Romeyn stond model voor de romein 

van dtl Elzevir. De Augustijn Romeyn staat in de

beroemde letterproef uit 1681 van de weduwe van

Daniël Elsevier afgebeeld.

Onvermijdelijk werkte Daniëls’ eigen –twintig-

ste eeuwse– hand door in het ontwerp, met name 

in de romein. Daarbij moet wel worden opgemerkt 

dat er natuurlijk ook verschillen zijn tussen de door

Van Dijck gesneden lettertypen. Daniëls voegde aan

de romein details toe uit lettertypen van Robert

Granjon (†1579), waarvan een aantal in de letter-

proef van de weduwe Elsevier staat afgebeeld.  

dtl Elzevir levert uitermate compact en gelijk-

matig zetwerk op en is hierdoor bijzonder geschikt

voor boekproducties.

d t l  el z e vir
Christoffel van Dijck / Gerard Daniëls
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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
zeventiende eeuw was Nederland het typografisch cen-
trum van de wereld. De bekendste Nederlandse stem-
pelsnijder uit de gouden eeuw is Christoffel van Dijck,
wiens ontwerpen door de beroemde uitgeverij Elzevir 

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 Nederland het ty-
pografisch centrum van de wereld. De bekend-

a
Nederland heeft in de 

ontwikkeling van druk-

letters altijd een grote rol

gespeeld. Het zetten en

drukken met losse loden

letters was een Nederland-

se 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 bekendste

Nederlandse stempelsnij-

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 zetten
en drukken met losse loden let-
ters was een Nederlandse uit-
vinding. Misschien dat Laurens
Janszoon Coster (1405–1468)

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

Nederlandse uitvinding.
Misschien dat Laurens Jans-

zoon Coster (1405–1468) de
uitvinder was ofwel een ande-
re, onbekend gebleven, druk-

ker. In de zeventiende eeuw
was Nederland het typogra-
fisch 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
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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 Laurens
Janszoon Coster (1405–1468) de uitvinder was
ofwel een andere, onbekend gebleven, drukker.
In de zeventiende eeuw was Nederland het typo-
grafisch centrum van de wereld. De bekendste
Nederlandse stempelsnijder uit de gouden eeuw

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 Jans-
zoon Coster (1405–1468) de uitvinder was
ofwel een andere, onbekend gebleven,
drukker. In de zeventiende eeuw was Ne-

a
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 ty-
pografisch centrum

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 ont-
wikkeling van drukletters
altijd een grote rol ge-
speeld. Het zetten en druk-
ken met losse loden letters
was een Nederlandse uit-
vinding. Misschien dat Lau-

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 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 Jans-
zoon Coster (1405–1468) de uitvinder was ofwel een andere,
onbekend gebleven, drukker. In de zeventiende eeuw was Ne-
derland het typografisch centrum van de wereld. De bekendste
Nederlandse stempelsnijder uit de gouden eeuw is Christoffel
van Dijck, wiens ontwerpen door de beroemde uitgeverij Elze-
vir in Leiden met succes werden toegepast. Nederland heeft in

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 Ne-
derland het typografisch centrum van de wereld. De
bekendste Nederlandse stempelsnijder uit de gouden

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 Ne-
derlandse uitvinding. Mis-
schien dat Laurens Janszoon
Coster (1405–1468) de uit-
vinder was ofwel een andere,
onbekend gebleven, drukker.
In de zeventiende eeuw was
Nederland het typografisch
centrum van de wereld. De
bekendste Nederlandse stem-
pelsnijder uit de gouden is
Christoffel van Van Dijck

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.

Nederland heeft in de ontwikkeling
van drukletters 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

A
Nederland heeft in de ontwik-

keling 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 ofwel een andere,
onbekend gebleven, drukker. In

de zeventiende eeuw was Ne-
derland het typografisch centrum
van de wereld. De bekendste Ne-

derlandse stempelsnijder uit de
gouden eeuw is Christoffel van

Dijck, wiens ontwerpen door de
beroemde uitgeverij Elzevir in

Leiden met succes werden toege-
past. Nederland heeft in de ont-
wikkeling van drukletters altijd
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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 of-
wel 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 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

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 Cos-
ter (1405–1468) de uit-
vinder was ofwel een
andere, onbekend ge-
bleven, drukker. In de
zeventiende eeuw was
Nederland het typo-
grafisch centrum van

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-

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 lo-

den letters was een Ne-
derlandse uitvinding.

Misschien dat Laurens
Janszoon Coster (1405–

1468) de uitvinder was of-
wel een andere, onbe-

kend gebleven, drukker.
In de zeventiende eeuw

was Nederland het typo-
grafisch centrum van de

wereld. De bekendste Ne-
derlandse stempelsnij-

der uit de gouden eeuw is
Christoffel van Dijck,
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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 typogra-
fisch centrum van de wereld. De bekendste Nederlandse
stempelsnijder uit de gouden eeuw is Christoffel van
Dijck, wiens ontwerpen door de beroemde uitgeverij

Nederland heeft in de ontwikkeling van druk-
letters altijd een grote rol gespeeld. Het zetten
en drukken met losse loden letters was een 
Nederlandse uitvinding. Misschien dat Lau-
rens Janszoon Coster (1405–1468) de uitvin-
der 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 Nederland-
se uitvinding. Misschien
dat Laurens Janszoon
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
bekendste Nederlandse

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 zetten
en drukken met losse loden let-
ters was een Nederlandse uit-
vinding. Misschien dat Laurens
Janszoon Coster (1405–1468)

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

Nederlandse 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 ty-
pografisch centrum van de

wereld. De bekendste Neder-
landse stempelsnijder uit de
gouden eeuw is Christoffel

van Dijck, wiens ontwerpen
door de beroemde uitge

verij Elzevir in Leiden met
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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
Laurens Janszoon Coster (1405–1468) de uitvin-
der 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
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, onbe-
kend gebleven, drukker. In de zeven-

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 Janszoon
Coster (1405–1468) de
uitvinder was ofwel
een andere, onbekend
gebleven, 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 let-
ters was een Nederlandse uitvin-
ding. Misschien dat Laurens Jans-
zoon Coster (1405–1468) de uit-
vinder was ofwel een andere, on-

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

A
Nederland heeft in de

ontwikkeling van druk-
letters altijd een gro-

te rol gespeeld. Het
zetten en drukken met

losse loden letters was
een Nederlandse uit-

vinding. 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 typo-
grafisch centrum van
de wereld. De bekend-

ste Nederlandse stem-
pelsnijder uit de gou-
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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. 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 ontwerpen door de beroemde
uitgeverij Elzevir in Leiden met succes werden toegepast.

Nederland heeft in de ontwikkeling van druklet-
ters altijd een grote rol gespeeld. Het zetten en
drukken met losse loden letters was een Nederland-
se 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 cen-
trum van de wereld. De bekendste Nederlandse

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 ze-
ventiende eeuw was Neder-
land het typografisch cen-
trum van de wereld. De be-
kendste Nederlandse stem-
pelsnijder uit de gouden

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 druk-
ken met losse loden letters was een
Nederlandse uitvinding. Misschien
dat Laurens Janszoon Coster
(1405–1468) de uitvinder was of-

A
Nederland heeft in de ont-

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

zetten en drukken met losse lo-
den 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-
grafisch centrum van de wereld.

De bekendste Nederlandse
stempelsnijder uit de gouden

eeuw is Christoffel van Dijck,
wiens ontwerpen door de be-
roemde uitgeverij Elzevir in

Leiden met succes werden toe-
gepast. Nederland heeft in de
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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 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 bekend-
ste Nederlandse stempelsnijder uit de gouden

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

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 uitvin-
der was ofwel een an-
dere, onbekend geble-
ven, drukker. In de ze-
ventiende eeuw was
Nederland het typo-

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 ont-
wikkeling van drukletters
altijd een grote rol ge-
speeld. Het zetten en druk-
ken met losse loden letters
was een Nederlandse uit-
vinding. Misschien dat Lau-

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 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 uitvin-
ding. 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 be-
kendste Nederlandse stempelsnijder uit de gouden
eeuw is Christoffel van Dijck, wiens ontwerpen door

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
Laurens Janszoon Coster (1405–1468) de
uitvinder was ofwel een andere, onbekend ge-
bleven, drukker. In de zeventiende eeuw was
Nederland het typografisch centrum van 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, 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 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, onbekend
gebleven, drukker. In de zeventiende

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

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 ofwel een

andere, onbekend gebleven,
drukker. In de zeventiende

eeuw was Nederland het ty-
pografisch centrum van de
wereld. De bekendste Ne-

derlandse stempelsnijder uit
de gouden eeuw is Christof-
fel van Dijck, wiens ontwer-

pen door de beroemde uit-
geverij Elzevir in Leiden
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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
Laurens Janszoon Coster (1405–1468) de uit-
vinder was ofwel een andere, on-bekend geble-
ven, drukker. In de zeventiende eeuw was Ne-
derland het typografisch centrum van de we-
reld. De bekendste Nederlandse stempelsnij-

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, onbe-
kend gebleven, drukker. In de zeven-

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 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–
1468) de uitvinder was ofwel een

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 druk-
letters altijd een gro-

te rol gespeeld. Het
zetten en drukken met 

losse loden letters was
een Nederlandse uit-

vinding. 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 typo-
grafisch centrum van
de wereld. De bekend-

ste Nederlandse stem-
pelsnijder uit de gou-
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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 Lau-
rens 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 stempelsnijder uit de gouden
eeuw is Christoffel van Dijck, wiens ontwerpen door de be-
roemde uitgeverij Elzevir in Leiden met succes werden toe-

Nederland heeft in de ontwikkeling van druklet-
ters altijd een grote rol gespeeld. Het zetten en
drukken met losse loden letters was een Nederland-
se 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 cen-
trum van de wereld. De bekendste Nederlandse

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 ze-
ventiende eeuw was Neder-
land het typografisch cen-
trum van de wereld. De be-
kendste Nederlandse stem-
pelsnijder uit de gouden

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-

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 of-

A
Nederland heeft in de ont-

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

zetten en drukken met losse lo-
den 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-
grafisch centrum van de we-

reld. De bekendste Nederlandse
stempelsnijder uit de gouden

eeuw is Christoffel van Dijck,
wiens ontwerpen door de be-
roemde uitgeverij Elzevir in

Leiden met succes werden toe-
gepast. Nederland heeft in de
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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 Nederland het typo-
grafisch centrum van de wereld. De bekendste
Nederlandse stempelsnijder uit de gouden eeuw

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

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 uitvin-
der was ofwel een an-
dere, onbekend geble-
ven, drukker. In de ze-
ventiende eeuw was
Nederland het typo-

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 ont-
wikkeling van drukletters
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 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

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 uitvin-

ding. Misschien dat Laurens Janszoon Coster(1405

–1468) de uitvinder was ofwel een andere, onbekend
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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–
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Nederland heeft in de ontwikkeling van drukletters altijd
een grote rol gespeeld. Het zetten en drukken met losse lo-
den 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 cen-
trum van de wereld. De bekendste Nederlandse stempel-
snijder uit de gouden eeuw is Christoffel van Dijck, wiens
ontwerpen door de beroemde uitgeverij Elzevir in Lei-
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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
Laurens Janszoon Coster (1405–1468) de uitvin-
der was ofwel een andere, onbekend gebleven,
drukker. In de zeventiende eeuw was Neder-
land het typografisch centrum 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 Neder-
landse uitvinding. Misschien dat Lau-
rens Janszoon Coster (1405–1468) de
uitvinder was ofwel een andere, onbe-
kend gebleven, drukker. In de zeven-

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 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

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 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 druk-
letters altijd een grote

rol gespeeld. Het zet-
ten en drukken met los-

se loden letters was
een Nederlandse uit-

vinding. 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 typo-
grafisch centrum van
de wereld. De bekend-
ste Nederlandse stem-

pelsnijder uit de gou-

OHamburgefons

10
/12

14
/18

12/14

9/128/10

d t l  el z e vir

43

18/20



ABCDEFG
HIJKLMN
OPQSTU
VWXYZy
abcdef
ghijklmno
pqrstuvwx
Æßçáóòô
öúùûü£¢§
1234567890

o r namen t s

d t l  l e t t er pro ef

4 4

9/
19

99
/1



AAAA
abcd

nopqlm 
UQRST

123456789

c o r p s  9 6

c o r p s  8 4

c o r p s  7 2

d t l  el z e vir

45



ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVW

XYZ&ŒÆÇØ
([{1234567890}])

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz

“?!;:*/œæçø”
áàâäãåéèêëñ
óòôöúùûüÿ

$£¥¢§¶†®%#@
smal lc ap s  o u t l ine

d t l  l e t t er pro ef

4 6

9/
19

99
/1



ABCDEFG
abcdefghi
HIJKLMNO
jklmnopqrs

PQRSTUVW
tuvwxyz&œ

c o r p s  9 6

c o r p s  8 4

c o r p s  7 2

d t l  el z e vir

47



d t l  l e t t er pro ef

4 8

9/
19

99
/1


