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intro

de drukkerijen van vroeger tijd sterven uit. ze hadden 
destijds allemaal een specialisme te bieden dat uniek 
was en ook een snelle technische ontwikkeling hebben ze 
doorgemaakt. de drukkerijen van de vorige eeuw hadden 
met die ontwikkelingen op technisch gebied moeite zich 
met de concurrentie van andere drukkerijen overeind te 
houden. vooral de duitse drukpersen waren toonaangevend 
in de welvarende handelsmarkt van een groeiende 
maatschappij. de duitse kwaliteit van drukpersen en de 
snelheid om het drukwerk te vervaardigen was gekend 
als het beste machinepark. de drukkerijen moesten hun 
drukpersen wel aanpassen aan de vraag en aanbod in de 
maatschappij.

de maatschappij bepaald het hoe en waarom een kwaliteitsdrukwerk te 
vervaardigen. de economische motor draait nu eenmaal op communicatie 
en drukwerk is daar een onderdeel van. marketingsbureau’s en 
reclamebureau’s beoordelen de consument op zijn koopgedrag, analyseert 
en beïnvloed hem of haar tot het kopen van producten die belangrijk zijn 
voor onze economische welvaart. het zijn de domeinen product, prijs en 
promotie.
een vraag en aanbod in allerlei diensten en waren in de maatschappij.
de drukkerij stond daarin centraal vooral in het promotie domein voor de 
producent van het product. of in de voorlichtings (info) van dienstverleners, 
ambtenaren en sociale departementen, met formulieren, brochures 
en catalogi. producten die meestal in de verkoopcampagnes werden 
aangeboden met gedrukte communicatie.

aansluitend bij de drukkerijen zijn de betrokkenheden van reclamebureau’s, 
freelancers en de studio’s die drukkerijen ook hadden. daar werden de 
grafisch ontwerpers in hun vakgebied bewonderd over hun creatieve uiting 
om de communicatie met de producent, de verkoper of voorlichter van het 
product te koppelen met de consument tot een succesvolle handelszaak 
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voor beide partijen. en dat met een creatieve visuele uiting in het drukwerk 
te tonen. de ontwerper is bekend in het domein product, prijs en promotie. 
de grafisch ontwerper of artdirector heeft de kennis van de consument in de 
maatschappij. Weet alles van hen, gedrag, kennis, behoefte, huishoudens, 
kleurgevoel, woonsituaties, religie en zelfs hun politiek gedrag. 
daar tegenover staat het product dat kwaliteit moet bieden tegenover 
de kostprijs en verkoopprijs. is het een gebruiksproduct of een promotie 
tot beslissing dit product te kopen? dit is de zuiverste marketingstrategie 
die de ontwerper en producent met elkaar communiceren tot een visueel 
en tekstklaar design dat door de consument wordt aanvaard. en tot een 
commercieel succes wordt ontwikkeld.

de drukkerijen en haar studio’s en de communicatie met de reclamebureaus, 
ontwerpers is dan ook heel intensief. de technische mogelijkheden die 
weer verbonden zijn aan de drukkosten, budget van de producent en de 
uiteindelijke kostprijs van het product voor de verkoopmarkt worden op het 
design afgestemd. het uiteindelijke resultaat staat op het drukvel. is het 
éénkleurig, tweekleurig of vier- of zelfs meerkleurig? de grootte van het 
drukvel, op welke drukpers van het papierformaat kan het gedrukt worden? 
wat is het papier of kartontype en bijbehorend gramsgewicht? is het papier 
milieu gerecycled, gestreken of ongestreken? de papierkleur is dat wel wit 
of grijswit? als het drukwerkvel klaar is moet er dan nog veredeling op? 
een beschermlaag vernis of laminaat? allemaal kostprijsbepalend voor het 
drukwerk. de ontwerper dient daar rekening mee te houden in het budget 
van de producent.

ontwerpen in de handelsmaatschappij, voor consumenten is een krachtig 
signaal te communiceren in het domein, iets te verkopen, iets te vertellen, 
informatie. wij ontwerpers maken gebruik van de illustratie, dat kan ook 
een foto zijn, en soorten teksten. ook de kleuren zijn van invloed op uw 
aankoopgedrag. Een commerciële benadering in uw systeemvoorkeur van 
uw psyche.

ik schrijf dit boek met twee hoofdstukken. het drukkerijgebied en het 
grafisch ontwerpgebied. het heeft elk haar eigen jargon, dat verbondenheid 
heeft maar ook een verscheidenheid kent. de drukkerij is een technische 
verwerking van wat de grafische ontwerper in design heeft vormgegeven, 
dat technisch moet worden gedrukt.
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dat grafische is tegenwoordig nog steeds in bedrijf, het technische, 
de oude drukkerij is tanende, gaat verloren. er zijn nu andere technieken 
zoals digitale processen van communicatie met de computers in vele 
soorten en maten, digitale drukprocede’s met geavanceerde snelle printers 
en de visuele netwerken van internet met vele providers, websites, 
telefonische berichtgeving en met illustratieverbinding, kortom de hele 
communicatie van de maatschappij is gericht op zeer snelle verbindingen 
waar ook ter wereld. het social media netwerk. 

deze twee vakgebieden, dus de ‘oude’ drukkerij en het grafische design dat 
eigenlijk niet is veranderd in oorsprong van consument benadering, u dus, 
is de ontwerper op vakgebied ‘bijgeschoold’ in technische zin, op het gebied 
van computerprogramma’s. het resultaat is hetzelfde als van ‘vroeger’. 
maar in dit boek is het toch wat makkelijker deze twee vakgebieden in 
hun jargon weer te geven. het is een taaltje van zelfs verwarrend aan toe, 
van begrippen, materialen, handelingen, gebods- en verbodshandelingen, 
taakstellingen en communicatiecodes.

om er nu een roman over te schrijven? dat kan ook, maar heeft te veel 
invloed op uw psyche. dat geeft alleen maar bijwerkingen die komen 
vanuit uzelf en is voor iedereen te verschillend. daarom heb ik gekozen voor 
een abc jargon met de namen en benamingen die staan voor de 
‘oude’ drukkerij en het aparte hoofdstuk grafisch ontwerper en marketing. 
de benaming wordt steeds beschreven wat er mee bedoeld wordt. 
het beste is dit gewoon op alfabetische volgorde te doen. een oorspronkelijk 
verband met de benamingen onderling zal toch niet herkend worden. 
de jongere generatie van nu en toekomstig zal het al helemaal niet meer 
kunnen samenstellen. wel wil ik de jonge generatie een analyse voorleggen 
van wat de invloed is geweest van de drukkerij destijds, (die thans nog 
maar sporadisch bestaat), de invloed op de maatschappij als handelsgeest 
en de economische waarde vertegenwoordigd in werkgelegenheid, maar 
vooral in communicatie.

aanvullend is er een cbs rapport en een uwv rapport te lezen over de 
huidige samenstelling van de grafische industriesector. verscheidenheid in 
werkgelegnheid, opleidingen en toekomstvisie. tenslotte geef ik u mijn visie 
analyse van deze rapporten in een opvolgend paragraaf. en dat heeft zeker 
te maken met een maatschappij die totaal stuurloos is te noemen.
p.m.j. van de watering, grafisch ontwerper, ©2016
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drukkerij jargon

a
aanleg, de kant die door de aanlegkant van de pers wordt gegrepen als 
een vel papier aan een cilinderpers wordt toegevoerd. absoluut een haakse 
hoek (90 graden) van een stapel papier. deze hoek, wordt reeds vanuit de 
papierfabriek aangegeven op de plano vellen op het pallet. de drukpers 
kent een vooraanleg, zijaanleg. De zijaanleg is verschuifbaar.
aanlegspelden, klemspeld geplaatst op de aanleg van de pers die bij 
grote vellen de papierbaan extra recht houdt bij de latere kruisvouwen. 
voorkomt scheef trekken van het (lange) papiervel. 
aanspatiëren, (kerning) ruimte tussen de letters vermeerderen, 
letterwit of woordwit. bevorderd de leesbaarheid onder corps 12.
abbreviatuur, afkorting in woorden tot letters.
accenten, letteraccenten die niet zo vaak voorkomen. à ü ó ù Æ Ú en œ.
accolade, teken ( )
achterplat, de achterste pagina van een boek of brochure.
afbreken, tekstregels met lange woorden kunnen worden afgebroken 
met een woordstreepje (divisie) einde regel. of de keuze maken geen 
afbrekingen te maken en hele woorden te gebruiken.
afdruk, hoogdruk, diepdruk, zeefdruk, beeldoverdracht via inkt en 
beelddrager op papier.
aflopend, een illustratie of foto die tot de rand van de pagina staat.
afspatiëren, (kerning) ruimte tussen de letters verminderen, letterwit of 
woordwit. bevorderd de leesbaarheid boven corps 12.
afwikkeling, het papiervel met de afdruk erop van loodzetsel boekdruk 
of van het rubberdoek bij offset komt los van de inkt. dit moet goed met 
de snelheid van de drukpers samengaan. de inktopname en afname op het 
vel papier mag niet leiden tot krullen van het vel, niet smetten van teveel 
inkt en bij grote inktoppervlakken overal gelijkmatig loskomen van de 
inktvorm of rol.
afwrijfband, zelfklevend op rol tape met een lijndikte of met symbolen, 
paskruizen en tekens. 
afwrijfletters, zelfklevende letters op een vel die worden doorgedrukt.
airbrush, met een airbrush spuitje dunne verf onder luchtdruk op een 
ondergrond spuiten. 
akte-envelop, envelop met de klep aan de korte zijde.
alinea, een tekstblok, hiertussen plaatst men een interlinie, witregel naar 
weer een volgende alinea, tekstblok.
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alroderen, het drukwerk is gereed. krijgt een afwerking met voor- 
achterzijde met folielaag sealen.
ampersand, leesteken & is in het latijn ‘et’ staat voor ‘en’.
appendix, bijlage.
aquatone, procédé van offset-techniek met gebruik van een zeer fijn 
raster 80-160 lijnen/cm. het geeft een afdruk die lijkt op lichtdrukken. 
asterisk, teken * voor het aanduiden van een voetnoot in de tekst. 
augustijn, maateenheid op een speciaal liniaal, betekent 12 punten.
auteurscorrectie, correcties in tekst (en soms ook beeld), niet ontstaan 
door een ‘zetfout’.
auteursrechten, met een grafisch ontwerper werd een ontwerp 
gemaakt voor een fabrikant b.v. een nieuw logo of nieuwe verpakking 
en zelfs een gehele reclamecampagne dan was er de vraag wie de 
auteursrechten bezat. waren die van de ontwerper of van de drukkerij? 
er werd niet moeilijk over gedaan in de vorige eeuw. de auteursrechten 
werden namelijk gewoon doorverkocht in de drukprijs meegerekend aan de 
fabrikant. deze fabrikant werd zo de nieuwe eigenaar van het design. 
autolijn, een combinatie van een cliché dat rasterpunten kent en een 
gedeelte ervan is ook in volle vlakken erbij gevoegd. ook volle ongerasterde 
letters in het cliché behoren tot een autolijn. 
autotypie, ofwel auto genoemd. fotografische methode om een 
gerasterd negatief te maken voor het drukken van halftonen in boekdruk tot 
een negatief cliché op een zink of koperplaat met een etsmethode.

b
baardhoogte, het wit lood dat onder de x-hoogte van de letter staat. 
background, altijd apart in werktekening. kan zijn een foto, patroon of 
zelfs een effen kleurtoon vol 100% of in een percentage van kleur. kan uit 
meerdere items bestaan. 
bagetteren, posters, kalenders of ander drukwerk voorzien van een 
metalen of kunststof strip, eventueel met ophangoog. 
banding, te grote zichtbare ‘stappen’ in een rasterverloop in de gradaties.
bankpost, dun wit papier, iets doorschijnend. 
barco graphic system, hardware monitoren crt met een software 
computer verbonden die een snelle omzetting van rgb naar de cymk 
kleurruimte produceert met een kleurcorrectiesysteem. de imput van de 
digitale data komt van een hi end scanner de itek 300-I.
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barcode, een codering in de vorm van lijntjes (1-dimensionaal) of blokjes 
(2-dimensionaal), die gelezen kan worden door een scanner ten behoeve 
van automatische verwerking van pakketten, producten, poststukken. 
kan informatief werken voor bepalen van gewichten, bestemmingen. 
In de consumentensector als een aflezen van herkomst land, producent, 
koppeling van naam product en de prijs van het product. 
barietpapier, speciaal papier met hoog kalkgehalte voor de eerste afdruk 
om scherpe afdrukken te verkrijgen van loodzetsel of van zinkclichés. 
bassisstramien, lay-outpagina’s die in een zelfde opzet hebben 
van marges en indelingen. werktekeningen werden in stramienlijnen 
voorgedrukt.
bed, stalen tafel die bij de drukpers staat waarop de drukvorm wordt 
geplaatst. 
binden, vele wijze van afwerking in het drukwerk is het binden en 
de varianten hiervan. naaien met garen, bandfrezen, spiraliseren, nieten, 
ringogen, etc. 
bindtouw, als het loodzetsel met de losse letters in de vorm staat op 
het galei en omgeven is met regwit moet het stevig aaneengesloten 
blijven. rondom het zetsel wordt bindtouw gebonden, zeer strak, bij tillen of 
verschuiven mogen geen regels of losse letters eruit vallen. 
alles zou wel eens in elkaar kunnen storten. 
bindwit, is eigenlijk een verschuiving van de pagina’s in het inslagvel. 
de katerns op de vouwrug krijgen wat extra wit (papier) toegedeeld. 
als de katernen opeenvolgend liggen worden het extra rugwit (bindwit) 
gebruikt (die dus eigenlijk buiten de pagina vallen) om dit strookje te frezen 
en alle katerns worden losgesneden en in de rug worden gelijmd. 
black, ofwel k. (key) de kleur zwart van drukinkt in het drukproces 
vierkleurendruk. 
blend, engelse term voor de afsnee of afloop van beeld van de pagina. 
blinddruk, met een (meestal metalen) stempel en contrastempel, wordt 
een afbeelding, zonder inkt, in reliëf in het papier gedrukt. 
blindstempel, diepdrukstempel voor het maken van een blanke 
reliëfdruk. 
blokspatie, ook wel dikspatie genoemd. blokje lood tussen de woorden 
van 3,5 punt. 
boek, 25 vel papier ofwel 1/20 riem. 
boekdruk, benaming voor hoogdruk. zetwerkvormen en clichés.
bok, bovenblad, werkblad van een letterkast in de loodzetterij. 
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bold, benaming voor vet in de lettertypefamilie. 
bond, papiersoort, verwant aan bankpost, doorgaans echter harder en 
sterker. de kwalitatief beste soorten zijn geheel uit lompen vervaardigd en 
hebben hierdoor een luxe uitstraling - bovendien dikwijls voorzien van een 
oppervlaktelijming. 
bont, ongesorteerd afvalpapier. 
bord, onbeklede stukken karton die het voor- en achterplat van een 
gebonden boek zullen gaan vormen. 
bovenkast, hoofdletters, kapitalen van het lettertype. 
breedlopend, de vezels in het papier liggen evenwijdig aan de korte 
zijde van het papier. 
brief, a4 formaat. 
briefing, de drukkerij heeft een meeting met opdrachtgever waarbij 
de ontwerper aanwezig is om de details van technische handelingen en 
kwaliteiten van het design te bespreken. gekeken wordt ook naar 
het drukprocedé, de afwerking  van het drukwerk en alle aspecten van 
het budget. 
bristol karton, fijn karton in diverse diktes voor het fijn tekenen of 
detaildrukken. 
brocheren, bindwijze waarbij meerdere katerns genaaid of garenloos aan 
de rug gebonden worden en in een omslag worden geplakt. 
brochure, men spreekt van geniet gebrocheerd dan zijn, alle katerns zijn 
open gestapeld en vanuit het buitenkatern geniet. dit is dan selfcoverend. 
bronzen, goud of zilverpoeder dat op een speciale drukinkt wordt 
gestoven op een drukpers om een metaaleffect te verkrijgen. 
broodletter, het lettertype (of: font) waarin het grootste deel van de 
tekst van een publicatie (bijvoorbeeld een boek) is gezet. 
brunner-strip, of een gatf strip, controlemiddel voor de kwaliteit en 
nauwkeurigheid van reproduktie-en drukwerk. de strip bestaat uit balkjes 
met afzonderlijke kleuren, mengingen, tintjes, rasters, enz. 
bullet, typografisch teken, opsommingsteken, visueel accent. in vormen 
als rondje, vierkantje, sterren en driehoeken of andere tekens.
burijn, graveren met een metalen naald. de tekening wordt geheel in 
spiegelbeeld gemaakt. door inkt in de groeven te tamponneren wordt onder 
druk het papiervel erop gelegd en afrollen een papierafdruk verkregen.
bijbeldruk, zeer dun en sterk papier. ook genaamd dundrukpapier. 
40 grams per vierkante meter.
bijschrift, aantekeningen in de marge voor verdere behandeling van 
het werkstuk.
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c
cahiersteek, schriftensteek, zoals vroeger alle schoolschriften waren 
gebonden, aan de buitenkant is het draadje ook zichtbaar. 
calculatie, is met de opdrachtgever een eerste design dat de ontwerper 
heeft voorgelegd een voorlopig akkoord gesloten dan zal een calculatie 
volgen. het aantal drukgangen, papiersoort, oplage en persformaat zijn wel 
de belangrijkste kostenposten. wel is met de ontwerper te bespreken hoe 
de technische handelingen geschieden, of die zijn in te perken misschien. 
de lithograaf kan ingewikkeld patroon voorstellen in de samenstelling van 
litho’s. geheel in inslag leveren, of losse litho’s leveren of dat de drukkerij 
zelf de filmmontages doet. kan enorm in prijs verschillen.
calligrafie, mooi handschrijven. 
cédille, komma onder een letter, b.v. ç.
centerfold, de twee middelste pagina’s van een brochure. kan ook een 
ingelast vel zijn als 6 pagina’s vouwluik.
centreren, midden op de pagina zetten, zowel verticaal als horizontaal. 
chaupeau, tweeregelige hoofdkop met een onderkopregel. 
de onderkopregel is kleiner van corps als de hoofdkop. mag eventueel 
cursief zijn.
chromopapier, zwaar mc of mat papier voor gebruik op de proefpers 
voor lithografische controle van kleurenproeven. 
cibachrome, proofing systeem dat fotografisch contacten mogelijk 
maakt van positief naar positief in de deelkleuren cymk.
cicero, ook genaamd augustijn, riga, pica. maateenheid voor meten zetsel 
in hoogte en breedte. eén cicero is 4,511 mm of 12 didotpunten. 
cicerolineaal, maatlat van koper met een schaalvermelding in 
centimeters tegenover een schaalaanduiding van cicero’s, augustijn die 
weer verdeeld zijn in punten. meestal is de kleinste eenheid 2 punten. 
cijfers, men kent de arabische cijfers 1. 2. 3. etc. en de romeinse 
cijfers I II III IV etc. de romeinse cijfers worden gebruikt voor voorwerken, 
hoofdstuknummers en tussenkoppen. 
cilinderpers, de vorm gaat op een vlakke wagen onder een 
papiervoerende cilinder doorgevoerd zodat er contact ontstaat (gedrukt) 
met inkt (vorm) en papier. men noemt dit ook snelpers. 
cliché, zinken of koperen plaat waarin de afbeelding is geëtst. 
gebruikt voor hoogdruk, boekdruk. er zijn ook nylonclichés. het cliché kent 
‘zadel’, dit is de basisplaat. ‘talud’, dit is de opstaande kant. ‘mantel’ een 
clichévorm voor een vormcilinder tot een ‘galvano’.
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coated, papiersoort dat machine gestreken is, genaamd m.c. glad papier. 
colofon, sluit- of beginalinea met gegevens over uitgever, designer, 
drukker, fotografen en overige medewerkers van een gedrukte uitgave 
met datering.
combi, naamsaanduiding voor het vervaardigen van een cliché met 
halftonen waarin inbelichting heeft plaatsgevonden van lijnwerk. dit kan 
zijn lijntekening, letters, cijfers etc. 
compres, aanduiding dat zetsel met opgegeven corps geen interlinie 
behoeft en zo de volgende regel hetzelfde corps is. plat zetten. 
compugraphic, fotozetmachine heeft al in 1969 een oorsprong met 
belichten van tape ponsbanden. in 1977 een digitale aansturing met een 
leesdisplay en belichtingsunit die fotografisch zetsel levert.
condensed, smalle beeldvorming van een lettertype in de familie. 
contactkast, apparaat met felle lichtbron, kwiklampen of uv licht. 
voor het belichten van meerdere duplicaten van lijn of rasternegatieven 
om positieve filmbeelden te maken met het belichten op fotografische 
orthofilm.
contactraster, halftoonraster gemaakt op filmbasis. maakt direct contact 
met een film of drukplaat om het toonorigineel (ook film) om te zetten in 
een rasternegatief of positief. 
copyright, rechten van publicatie zijn vastgelegd door de auteur of  
maker van het werk. met het teken ©. meer bedoeld als een bescherming 
eigen auteurswerk. zie ook auteursrecht.
correctietekens, zijn er veel van: letter(s) wegnemen, twee woorden 
of meer, spatie, één woord maken, koppelteken, minder wit, letter(s) 
omdraaien, letter beschadigd, gerezen wit, vet, cursief, spatiëren, kapitaal, 
kleinkapitaal, onderkast, romein, niet vet, nieuwe regel, geen nieuwe 
regel, in lijn brengen, woord invoegen, omhoog brengen, letter of woord 
omzetten, inspringen, niet inspringen, wit tussen de regels inbrengen is 
interlinie, minder interlinie, correctie vervalt, verwijzingstekens, schrappen, 
vergroten is corps groter, verkleinen is corps kleiner.
corps, is de letterhoogte totaal met stok, x-hoogte en de baard. verder 
kent het corps nog voet en kerf, de letter zelf wordt genoemd beeld. 
courantdruk, houthoudend papier voor kranten en drukwerk als 
paperbacks.
couverture, gekleurd houthoudend papier. wordt ook omslag genoemd.
cover, omslag van boek, magazine, brochure. bedoeld wordt alleen de 
voorpagina. bij een andere aanduiding wordt bedoeld, het buitenste deel 
van genoemd item als pagina 1, pagina 2 de binnenpagina, pagina 3 de 
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pagina voorlaatst en pagina 4 de buitenkant van het item, de achterzijde. 
de benaming is dan cover 1, cover 2 cover 3 en cover 4.
cromalin, digitale systeemproef van een print, vormt een goede proof 
van het te verwachte eindproces om af te drukken. 
croppen, een deel van een foto gebruiken of illustratie.
crossfield, scanner met een minicomputer voor het elektronisch 
vergroten of verkleinen van opzicht en doorzichtmodellen.
cursief, zetsel met hellende letters. op de kopij in de marge aangeduid 
met curs of in de tekst van de kopij zelf letter of woord te onderstrepen. 
wel aangeven dat met onderstrepen cursief, italic wordt bedoeld.
cyan, de kleur blauw van drukinkt in het proces vierkleurendruk.

d
dainippon, screen SG701, kleurenscanner voor opzicht en doorzicht.
deelkleuren, de kleuren die een werkstuk bevat. apart te onderscheiden 
in een proces kleur, de standaard van cyan, magenta, yellow en zwart. 
maar kan ook een deelkleur zijn in pantone met een kleurnummer. 
zwart is dus ook een kleur. wit niet. 
degelpers, drukpers met een vlakke plaat, de degel, die horizontaal of 
verticaal tegen de ingeinkte drukvorm wordt geperst.
dekwit, op de drukkerijstudio een ondoorschijnende witte waterverf. 
voor het afdekken van delen in het opzichtmodel die niet moeten worden 
gereproduceerd. 
densitometer, gebruikt bij de lithografie om de kleurdensiteit van dia’s 
te meten. In deelkleuren. densitometers zitten ook op de drukpersen, de 
elektronische ogen die elk vel zeer snel controleren op inktwaarde en 
kleurwaarde tot het ingevoerde eerste origineel. 
dia, doorzichtmodel heeft verschillende formaten, kleinbeeld, 4x6, 9x6, 
9x12, 13x18 en tot de grootformaten wordt gerekend 18x24 en nog groter 
alle in cm. let op: de beperkte contrastomvang bij dia’s is met lichtbronnen 
een 3,6 in densitowaarde. het dia ‘wit’ en dia ‘zwart’ is geen papier 
densitowaarde. reproduktie: litho’s van dia’s worden vaak in twee opnames 
gedaan, gemaskeerd in hoge lichten en een voor de donkere partijen 
voor doortekening. papier heeft ca. densiteit 2,0. de lithograaf gaat dus 
densiteiten middelen.
diapositief, men spreekt van diapositief als een tekst, lijn of vlak lichter 
in de ondergrond staat. dat kan in wit uitsparen zijn, blanco doorzichtig op 
film, maar ook in kleur staan op een donkere ondergrond. 



13

diepdruk, drukprocedé waarbij van een verdiept beeld, door middel van 
ongelijkheid van diepte rasternapjes, waarin zich de drukinkt bevindt, de 
inkt aanhecht aan het papier. dit verdiepte beeld kan op een vlakke plaat 
staan of op een (pers)cilinder.
een drukprocedé dat heel wat papiersoorten aan kan. 
van krantenpapier tot kunstdrukpapier. voornamelijk gebruikt procédé voor 
tijdschriften en kranten en verpakkingen. maar ook voor zelfs foliemateriaal 
(vloeren), behang, postzegels en zelfs kunstwerken. de drukplaat kan 
vlak zijn of op cilinder zijn gespannen. de drukplaat kent verschillende 
rastervormen die bestaat uit inktnapjes die verschillend zijn van diepte. 
hierin gaat dus de hoeveelheid drukinkt, veel of minder tot niets die op het 
papier wordt geperst. de diepte van de rasters (veld) liggen tussen 
0,001 mm voor de lichtste delen van de afdruk tot een diepte van 0,04 mm 
voor de donkerste delen in de afdruk.
Er bestaan drie types rasters in de diepdruk. 1. Conventioneel, alle
rasternapjes zijn even groot maar niet allemaal even diep. 
2. Halfautotypische rasters, de rasternapjes zijn niet even diep en niet 
even groot. Wordt gebruikt bij grotere oplages. 3. Autotypische rasters, 
de grootte van inktnapjes is verschillend maar de diepte niet. Beperkt 
de kleurtoonregeling en wordt dan ook gebruikt in textielbedrukking en 
verpakkingsmateriaal.
didotpunt, maateenheid voor zetsel. eén didotpunt is 0,375 mm. 
dikdrukpapier, opdikkend papier, niet gekalanderd papier. 
dikspatie, blokje lood bij het handzetten voor woordtussenruimte. 
dikte 3 punt.
din formaat, papierformaat dat een standaard heeft van telkens 
verdubbeling van breedte naar hoogteformaat in centimeters in haar 
eenheidsnaam. a0, a1 etc.
dingbat, ornament, karakter in loodzetterij voor de opvulling van de witte 
marges op een pagina.
distribueren, als het zetsel niet wordt bewaard worden alle losse letters 
van de vorm teruggelegd in de vakjes van de letterbak. en niet gooien met 
de losse letters. lood is zacht en de letters kunnen beschadigd raken. 
divisie, verbindings of afbreekstreepje van een woord naar de volgende 
regel. Wordt ook koppelteken genoemd. 
dresseerhamer, rubberen hamertje voor aankloppen tot alle letters op 
gelijke hoogte staan. werd in de zetterij gebruikt.
dresseerplankje, een plankje met rubberen laag bekleed. werd in de 
zetterij gebruikt voor het aankloppen van gezette blokvormen in lood. 
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doka, donkere kamer vertaald. afdeling lichtdicht waar de reprocamera 
staat. Ontwikkelmachines voor het ontwikkelen van belichte films of de 
contactfilms. in de doka wordt rood en geel licht gebruikt. 
doordrukken, gedeelte van een foto zwaarder in (kleur)toon. 
doorlaten, is het papier te doorschijnend of te dun dan kan men op de 
keerzijde van de pagina de keerzijdeafdruk zien. dat is niet gewenst. 
doorschieten, het kan voorkomen dat na volle pagina’s een witte 
pagina moet komen. dat heet dan doorschieten (een overslaande pagina 
eigenlijk). ook als er bijvoorbeeld transparanten van andere papiersoort 
tussen gedrukte pagina’s moeten komen met het vergaren en inbinden van 
brochure of boek heet dit doorschieten.
doorzicht, een dia in een formaat van kleinbeeld, 6x6 cm, 6x9 cm, 
9x12 cm is 4x5 inch, 13x18 cm, 18x24 cm, 24 x 36 cm en grootformaat dia’s 
boven 36 cm. en er zijn duratrans een groot doorzichtdia vervaardigd door 
specialistische bedrijven met het doel lichtbakken als outdoor gevel- 
of indoor winkelpubliciteit. 
doos, een drukkerij zonder dozen bestaat niet. beschermt het afgewerkte 
drukwerk tegen stoten, kreuken en beschadiging van hoeken. elke drukkerij 
had een eigen binderij. 
drieslag, vel, een folder die twee vouwlijnen heeft en een vouwwijze 
heeft van luik, wikkel of zigzag heeft. bij grote vellen plano is het de term 
voor drie maal vouwen tot een vouwvel ook katern genoemd tot 
16 pagina’s octavo’s boekformaat. 
drogen, belangrijk is het drogen van het papier. en zeker bij grote vellen 
papier plano. er is een papiermagazijn waar het papier op temperatuur 
verwerkingsklimaat een aantal dagen of weken moet liggen. in de drukkerij 
heerst eenzelfde klimaatbeheersing. is er sprake van drukgangen die op 
elkaar moeten wachten ofwel ‘overstaan’ van gedrukte vellen naar de 
volgende dag voor een volgende drukgang(en) dan is het goed nakijken of 
er geen ‘krimp’ of ‘verbreding’ van het plano vel is. immers de tweede of 
derde druk moet passen (sluiten) op het aanwezige drukbeeld. 
als er geen sluitwerk nodig is, wat wel voorkomt is er geen probleem. 
wel oppassen met hoektekens in register. was er veel verschil in 
hoektekens en de zetspiegel toch acceptabel voor en achterzijde, dan 
werden ook wel de hoektekens van de weervorm op de plaat verwijderd. 
drukgang, als eén afdruk op papier genoeg is spreekt men van eén 
drukgang. bij vierkleurendruk zijn 4 drukgangen nodig om een afbeelding 
te maken. yellow, magenta, cyan en black. (hoogdruk). men kan nog meer 
drukgangen toevoegen als 5 of 6 voor vernissen of extra steunkleuren. 
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drukgangen, zoveel drukgangen als u wilt. maar ook zoveel betalen 
als u wilt. eén drukgang in zwart of in eén kleur. tweekleurendruk zwart 
met een steunkleur noemt men het dan. een proceskleur erbij of een pms 
kleur erbij. vierkleurendruk is vier drukgangen of zelfs een tweede zwart 
of blauw als vijfde kleur. en er kan ook een drukgang bij komen van vernis 
of spotvernis. hoe meer drukgangen, hoe meer voorbereiding in lithowerk, 
meer drukplaten, meer inkten, en grotere persen. allemaal geldverslindende 
bewerkingen en materialen. de ontwerper en opdrachtgever calculeren al in 
ontwerpfase naar opties in design en budget. 
drukinkt, is een inkt die bij het drukken door de drukvorm (bijvoorbeeld 
loden letters) wordt overgedragen op het te bedrukken materiaal), 
bijvoorbeeld papier. drukinkten moeten de eigenschap hebben slecht te 
mengen met water en zeer taaivloeibaar te zijn. drukinktproducenten zijn 
o.a. ‘arnhemia’ en ‘van son’.
drukkerstroost, reinigingsmiddel, oplosmiddel trichlooretheen. 
een giftig schoonmaakmiddel om drukinkt te verwijderen van loodzetsel en 
loodcliché’s. werd na 1960 verboden te gebruiken in de drukkerij. voor het 
trichlooretheen tijdperk werd er met azijnzuur en keukenzout geborsteld om 
rastercliché’s te reinigen. met de eindbehandeling afspoelen in lauw water.
drukpers, gto heidelberger, man etc. in diverse formaten en kleurunits.  
drukplaat, zink- of aluminiumplaat. dun en buigzaam om op een 
perscilinder te spannen. is lichtgevoelig voor uv licht. de positieve 
lithofilm zwart-wit komt hier met zijn filmemulsie (onleesbare kant) op de 
emulsielaag van de plaat in vacuumcontact. de plaat wordt belicht met uv 
licht en alle belichte delen op de plaat worden in een ontwikkelmachine van 
de plaat geëtst. alle tekst en fotobeelden worden zo uitgespaard (leesbaar 
beeld plaat) voor een inkt-aaname op de drukpers. de opgespannen 
drukplaat op de offsetpers met leesbaar beeld krijgt de inkt opgebracht. 
brengt het drukbeeld over op het rubberdoek (vertoond op het rubberdoek 
onleesbaar beeld). het rubberdoek drukt af als een leesbaar beeld.
dubbelfolio, papierformaat 345 x 440 mm. 
dubbel kolom, elke pagina heeft twee kolommen voor de tekst. 
duitse band, boekband met een duidelijke zichtbare kneep. 
dummy, prototype va het voorgestelde ontwerp, boek, verpakking, folder 
of affiche. bij een boek zijn de eerste 16 pagina’s bedrukt de rest van 
de pagina’s blanco. zo verkrijgt men een indruk van de omvang van de 
drukwerken.
duotoon, drukken in twee kleuren, kleurcombinaties of zelf met dezelfde 
kleur in de tweede drukgang. meestal met verschillende gradaties, 
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zelfs met een ondergrond of bovengrond. men spreekt ook van een 
duotoonbeeld als het eén kleur is om te drukken maar het beeld bestaat uit 
dezelfde inkt, alleen met sterke gradatieverschilen.
duplex, het beeld wordt in twee kleuren monochroom gedrukt. 
veelal met een hooglicht toon voor de lichtere kleuren en een donkere 
kleur voor de donkere partijen in het beeld. kan met elke inktkleur worden 
bereikt. ook steunkleurinkten van pms. of zelfs van dezelfde kleur inkt in 
twee drukgangen.
duplexkarton, gekoetst karton, zwaar houthoudend in de basis en een 
toplaagje van houtvrije deklaag. kan gestreken of ongestreken zijn.
duplicaat, een kopie van positief of negatief film. litho. verkregen met 
contacten van film.
duplofan, of duplofex, tweezijdig klevend groene tape op 31 cm rol om 
clichés op de drager te plakken. verschillende dikten van 0,10 - 0,30 mm.
duratrans, display materiaal is een papiersoort dat licht doorlaat. 
duratrans fotopapier is dan ook uitermate geschikt voor gebruik in 
lichtbakken. de wit gepigmenteerde coating op het duratrans fotopapier 
zorgt voor de diffusie van het licht.

e
eén-eén, term voor weergave of reproductie op ware grootte. 
er wordt ook bedoeld 100% van het origineel. aangeduid als 1/1. 
of in de kleurbenaming, eén kleur drukken op beide zijden van het papier.
eén-slagsvel, planovel wordt eenmaal gevouwen. vel van 4 pagina’s. 
eenzijdig, plano vel aan een kant bedrukt wordt genoemd schoondruk. 
eerste proef, ook vuile proef genoemd. direct van het loodzetsel een 
afdruk gemaakt, meestal op gewoon krantenpapier. er is nog geen correctie 
op toegepast. in lithografie spreekt men van een eerste proef om ter 
beoordeling en eventuele correctie over te gaan na de eerste afdruk van de 
drukplaat(en) op een proefpers. 
els, steekpen, steeknaald op houten handvat. een opbindtouw werd om 
het loodzetsel vastgeknoopt, vastgezet met een onder- bovensteek van het 
touwtje. foute letters werden hiermee ook uit het zetblok gepikt.
engelse band, boekband die bij het openen v-vormig naar binnen gaat 
staan omdat de omslag ook direct op de rug is geplakt. 
engelse regelval, zetwijze waarbij de regels met lettertekens niet 
wordt uitgevuld tot de volle breedte van de regel. ook genoemd vrije 
regelval. grafisch ontwerper baer cornet (1937-2014) bracht in 1968 deze 
vernieuwing’ in het loodzetten en de dagbladen volgden de vrije regelval 
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in hun kolommen. voorheen was vrije regelval ‘not done’, alleen regels 
werden geheel uitgevuld. ikzelf paste vrije regelval al eerder toe in 1963.
enveloppen, in alle soorten en maten aanwezig. in verschillende kleuren 
en gewichten. heldere of matte vensters en gelijmd of met hechtstrips. 
en er zijn er ook met binnendruk. maar enveloppen drukken heeft een 
maar. alle enveloppen hebben bij het drukken of printen een grijpkant 
en afwikkelkant. bij het grijpen kan men geen beeld drukken. en bij het 
afwikkelen is de klep altijd ‘meebewegend te sluiten’. 
emulsie, het contact van het filmbeeld met de drukplaat moet de 
emulsiezijde hebben om goed te belichten. 
erratum, fout van auteur of drukker die pas na het drukken van het werk 
werd ontdekt 
e-teken, het e-tje op een verpakking geeft aan dat het genoemde getal 
van (gewicht, volume) een gemiddelde is. de in de industrie gebruikte 
machines zijn niet zo heel erg nauwkeurig, er zit altijd een marge in. 
bovendien zijn veel producten niet homogeen van samenstelling 
(klontjes, stukjes), waardoor het gewicht kan variëren bij hetzelfde volume. 
om te kunnen garanderen dat er in een pak sinaasappelsap inderdaad 
minimaal 1 liter zit, moet de fabrikant de machine bijvoorbeeld afstellen op 
1020 ml, dus een marge van 2% in acht nemen. op tienduizenden liters sap 
tellen die 20 ml per pak extra natuurlijk aardig aan en de fabrikanten willen 
dus liever gemiddeld 1000 ml toevoegen in plaats van 1020 ml. 
het gemiddelde wordt aangegeven met het e-teken. nu moet de fabrikant 
zich wel aan wettelijke marges houden, die niet te groot mogen zijn. 
deze marges in inhoud verpakking zijn:
hoeveelheid gram of ml tussen en toegestane afwijking:
5  - 50 9%
50  -100 4,5 gram
100  - 200 4,5%
200  - 300 9 gram
300  - 500 3%
500  - 1000 15 gram
1000  - 10000 1,5% 
etiket, ook de drukkerij drukt etiketten in grote aantallen en oplages. 
let op speciaal papier! 
etsen, de rasterpunt plaatselijk op lithofilm te verkleinen. 
europaschaal, door drukkerijen in europa gebruikte standaard, reeks 
van vier kleuren drukinkt waarmee alle kleurnuances zijn weer te geven, 
noodzakelijk voor het weergeven van kleurenfoto‘s.
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even pagina’s, dit zijn altijd de linkerpagina’s met even cijfers.
ezelsoor, jood, een gekreukte hoek aan een drukvel.

f
familie, een groep drukletters van een lettertype die bij elkaar horen in 
de naam en onderscheiden worden in normaal, medium, condensed, vet, 
cursief, black en verdere benamingen als light, vet, en extra black. 
fason, zelfklevend papier waarop gedrukt kan worden met een 
afneembare pellaag. er was ook een soort met de naam fasprint.
fijne lijn, een dunne lijn op afdrukhoogte uit de zetkast. loodvorm. 
filters, worden gebruikt voor kleurontledingen foto-opname van een 
origineel zodanig, dat in de kleurentonen van de trichromatische drukinkten 
cymk een kleurenspectrum overeenkomt. dit komt uit in negatieven die 
elke kleurontleding met filters waarnemen. een blauw/violetfilter voor de 
kleur geel, een groen filter voor magenta en voor cyaan een rood filter. 
voor de zwarte kleurscheiding geen filters of een filter dat rood groen en 
blauw combineert. de 4 opnames zijn negatieven. 
finish, afwerklaag als het drukwerk gereed is. een vernislaag of 
spotvernislaag extra? of een laminaat mat of glanzend. en dat eenzijdig of 
tweezijdig? iets er bij opplakken op cover of binnenzijde? hoek inlassen? 
ook behoord bij finish prägen, rillen, perforeren en stansen. extra vouw, 
stofomslag en tegenplakken. 
flyer, een enkel gedrukt vel met bedrukking voor- en of achterzijde. 
kleiner dan a4. 
folder, een enkel gedrukt vel met bedrukking aan weerszijden. a4 en 
groter van formaat. 
folio, boekformaat, als een vel plano eénmaal wordt gevouwen ontstaan 
vier pagina’s. er bestaat de benaming groot- of kleinfolio. een boek dat 
meer dan 35 cm. meet wordt genoemd als folio. folioschrijfpapier is er ook 
ca. 215 x 340 mm. 
font, andere naam voor lettertype.
foreground, aparte werktekening met illustraties en of headlines die in 
een achtergrond moet worden ingecopiëerd.
foto, en fotopercentage, de foto’s, ook dia’s zijn apart bij het 
werkstuk en moeten op verkleinigs of vergrotingsschaal worden 
uitgerekend tot de uiteindelijke pasmaat in het drukwerk. de ontwerper 
berekend het percentage in % wat de lithograaf moet instellen op de 
reproductiecamera.
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fotografisch zetsel, zetten langs fotografische manier op film of 
papier. letter voor letter wordt belicht in regels volgens initiatie van de 
zetcomputer.
fotosjabloon, maskeren van een foto.
fotoprints, wordt ook genaamd als fotozetsel van fotozetmachine.
fotozetsel, heeft een systeem van 36 punt in het vierkant, dit wordt 
verdeeld in 18 units. elke letter heeft zijn verdeling van een aantal units 
naar gelang de breedte van de letter.
full color, standaardbenaming voor vierkleurendruk.

g
galei, houten of metalen blad met drie opstaande randen waar de zetter 
een gezette en opgebonden loodvorm op zet. hiervan getrokken proeven 
heten galeiproeven.
galeiloket, opbergen van galeien met loodzetsel in een bergmeubel van 
open raamwerk. met een nummering en naam van het werk, inslag etc. 
handig als er vele pagina’s in lood moesten worden bewaard.
galvano, elektronisch procédé voor het maken van hoogdruk lood.
garen gebonden, een boek wordt met katerns samengesteld, die 
katerns worden met een garendraad genaaid door de ruggen tot de 
middenvouw. alle katerns bijeen worden in de omslag gelijmd. 
garenloos binden, bindwijze waarbij de rug van het boekblok wordt 
weggesneden of -gefreesd en door middel van lijming in de band wordt 
gehangen (zoals een telefoonboek). 
garenlas gebrocheerd, katerns worden stuk voor stuk genaaid en 
daarna in de omslag gelijmd.
gecentreerd, zetten van tekst die het woord of woorden in het midden 
plaatst van de zetbreedte. of de precieze paskruizen links, rechts, boven en 
onder op de werktekening die uitlijnen gecentreerd en alles haaks maakt. 
gehecht gebrocheerd, in elkaar gestoken vellen à 4 pagina’s voorzien 
van 2 nietjes.
gelijmd, in de omslag gelijmd boekblok, op de kop gelijmd schrijfblok, 
schutblad ingelijmd in de kaft 
gekleurd papier, in allerlei kleuren op de papiermarkt, ook in 
gramsgewichten. bedoeld om op te drukken of zo te laten als schutbladen 
tussenschiet of geperforeerde kaften. gekleurd papier werd ook genoemd 
omslag of couverture.



20

geniet, de katerns liggen niet achter elkaar maar gaan van binnenuit open 
en worden gestapeld op de buitenkanten. alle katerns verzameld worden 
aan de buitenzijde met allen in eén keer door de rug geniet. 
er zijn diverse soorten nieten in breedte en dikte. 
gerezen wit, een losse spatie in het loodzetsel is naar boven gaan 
‘zweven’ en gaat naar de hoogte van meedrukken. op de afdruk is een 
zwart blokje te zien. 
gesatineerd, papier dat glanzend is gemaakt door strijkwalsen. 
gescheiden kleuren, een werkstuk dat gedrukt is met meerdere 
kleuren is te scheiden in de deelkleuren per drukgang. naast de 
standaardkleuren cyan, yellow, magenta en black kunnen dat ook 
steunkleuren zijn, b.v. de pantone kleuren.
goed voor afdrukken, bij de corrector kwam alle zetsel in vuile proef 
onder zijn ogen. hij leest de hele dag de afdrukken die de zetterij moeten 
verlaten. heeft twee stempels binnen handbereik. zijn er op de proef 
zetfouten gezien in beschadigde letters of taalfouten dan moet hij dat op 
die proef aanduiden en stempelen met ‘ter correctie’ of als de proef goed 
is stempelen met ‘goed voor afdrukken’. paraaf eronder en naar chef 
drukkerij terug.
gradatie, foto van zacht tot hard repro-opname.
gramsgewicht, alle papiersoorten hebben een gramsgewicht uit 
keuze. het is het gewicht per gram per vierkante meter. het bepaald de 
dikte van het papier.
grid, of stramien genaamd. ontwerpers en werktekenaars gebruikten een 
grid of basisstramien dat is voorgetekend of voorgedrukt met lichtblauwe 
lijnen. met dit voorgedrukte vel kon men snel vele pagina’s in dezelfde 
lay-out in werktekening maken.
grijsbord, karton in diverse diktes, bord genaamd. veel gebruikt in de 
binderij voor kaften, boekomslagen, ruggen. kan goed beplakt worden met 
wel of niet bedrukt papier. 
grijspak, benaming voor zwaar papier als omslag. in diverse kleuren, ook 
bruin, blauw, marmer, pakpapier. gebruikt als tussenpagina’s of voorbladen 
in boekwerken, prospectus en brochure. kan ook bedrukt worden.
grijstrap, oplopende strip van blokjes van 10% tot 100% zwart. 
kan ook aaneengesloten balkje met verloop zijn.
grijswaarde, hoeveelheid tonale stappen die een foto zwart-wit maar 
ook in een kleurenafdruk toont.
grotesk, sans serif, lettertype zonder schreven.
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gto, drukperstype van heidelberger. verschillende modeltypes, type 46 tot 
a3 formaat papier, type 52 formaat 55 cm formaat papier.
gutsen, u en v vormig snijinstrument. maken van hout- en linosneden.

h
haakjes, tussen haakjes ( )
haarlijn, de dunste lijn (lood) uit de letterkast. ca. 0,1 mm
halftoonnegatief, opname op fotografische film met weergave van alle 
grijswaarden van 0% (transparant) tot 100% dekking (vol zwart).
halftoonraster, glasplaat of film waarop een netwerk van haaks op 
elkaar staande lijnen staat. dit vormt een raster met open ‘gaatjes’. 
bij de opname van een opzicht of doorzichtmodel verkrijgt men een 
filmbeeld dat een stippenpatroon laat zien, gerasterd.
hand-out, ander woord is flyer. formaat van meestal a5 of kleiner.
handpers, eenvoudig persje in de drukkerij die door de zetter zelf werd 
bediend. de zetvorm wordt handmatig met een roller ingeinkt. het papier 
wordt erop gelegd en een bovenrol trekt over de vorm en papier. 
de afdruk is een weergave op het verrichte handzetsel of regelzetsel. 
handzetsel, zetsel dat met de hand wordt gezet. loodletters worden eén 
voor eén in de zethaak geplaatst tot een regel. elke gezette regel wordt 
daarna op de galei geschoven. dan de volgende regel weer. in de zethaak 
staan de letters bovendien op zijn kop én in spiegelbeeld. de zetter moet 
dus goed de kopij lezen. losse letters liggen in vakken in de letterbak.
hard beeld, de lithoreproductie heeft teveel contrast.
harde return, de opdracht via het toetsenbord een return te plaatsen. 
betekent ook daadwerkelijk dat er een nieuwe zin of alinea begint op de 
volgende regel. 
hechten, het voorzien van (oog)nietjes in de rug van een brochure. 
dit geschiedt meestal op een verzamelhechter. 
heidelberger, drukpersfabrikant voor druksystemen als boekdruk (degel) 
(wagen) en ook offset. b.v. gto52 een vierkleuren offsetpers.
hel, de hel is een vakje in de letterlade die een kapotte letter ontvangt bij 
het distrubueren van loodzetsel.
heliogravure, door middel van een halftoonnegatief wordt de filmplaat 
belicht op een lichtgevoelige koperen plaat. 
hi key, de ontwerper past zijn creativiteit toe in de bewerkingsopdracht 
van een gewone foto een ‘overbelichte’ kopie te laten maken. 
het resulteert in een alleen hoge lichten weergave in de fototoon. 
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hoektekens, deze komen op elk drukwerk voor. geeft de grootte aan 
op het vel en waar het schoongesneden moet worden. worden er dus later 
afgesneden.
hoerenjong, tekstregel op de volgende pagina in de kolom, die één, 
twee of drie woorden bevat. de regel is meer wit dan gevuld. 
holnietje, een metalen ringetje of oogje, dat in drukwerk wordt 
aangebracht, om dit op te kunnen hangen. het is een versteviging van een 
boorgat in papier. toepassing vaak in kalenders of labels.
holwit, ook genaamd garnituurwit of formaatwit. van binnen holle 
blokken lood die worden gebruikt bij het insluiten van zetsels om niet 
afdrukdelen te vullen op de pagina. er waren speciale formaatkasten waarin 
dit werd bewaard. dicht bij de ‘steen’ en vormraam.
hoogdruk, drukprocedé waarbij een verhoogd beeld wordt geïnkt en 
afgedrukt.
houtletters, als in de zetterij hele grote letters werden gebruikt voor 
affiche’s of posters en dat in hoogdruk werd uitgevoerd, waren er geen 
loden letters aanwezig. men gebruikt houten letters van meer dan 10 cm in 
het beeld.
hulplijnen, de werktekenaar gebruikt lichtblauwe uitzetlijnen voor de 
marges op de pagina, hoektekens etc. gebruikt deze markeringen later voor 
rechtplakken van de teksten, koppen, en overtekenen met zwarte inkt voor 
paskruizen en kaders.

i
illustratie, kan een foto zijn of getekende illustratie. 
inbelichten, kan gebeuren bijvoorbeeld op een drukplaat om films 
te besparen. kan in etappes gebeuren. drukplaten sparen, als een grote 
kopregel diapositief moet staan in het drukwerk en de background is 
meerkleurig dan kan men middels een negatief met daarin de koptekst 
(diverse) kleuren wegbelichten.  
incopieren, de lichtgevoelige filmemulsie krijgt via negatieven van het 
werk en dat in de betreffende kleurscheiding de belichtingen in rasters van 
percentages. meerdere belichtingen kunnen voorkomen met inbelichten van 
teksten en ook apart van de rasterfoto’s. wel worden die negatieven steeds 
gemaskerd of ontmaskerd, dit is plaatselijk dan afgedekt zodat er geen licht 
door komt of op andere plekken (andere kleur) weer niet afgedekt. 
indrukken, een al gedrukte oplage wordt met een extra drukgang met 
tekst of beeld weer bedrukt. meestal gaat het om een deel(en) van de 
oplage met verschillende teksten. bijvoorbeeld diverse andere talen. 
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inhangen, offsetdrukplaten worden op de pers cilinders bevestigd.
inhechten, in een boek of brochure een extra pagina inhechten, 
toevoegen. bijvoorbeeld een waardebon, aktieblad ect. vaak is dat ook een 
afwijkende papiersoort, gekleurd of transparant, dunner of dikker. 
wordt dan mee genaaid of geniet in brocheren. 
initiaal, grote hoofdletter aan het begin van de alinea. groter corps dan 
de platte tekst. is ongeveer twee a drie regels in hoogte.
inktbak, op de pers is dit de stoel, verend inktmes, bakvormcilinder, 
verstellingen en de inktgeving afstelbaar.
inktmes, spatel in diverse vormen om de drukinkt te mengen of te 
scheppen.
inktrollen, meer dan eén in een drukpers. een drukpers kan meer 
kleurunits hebben dan eén. 
inschiet, als er gedrukt gaat worden is er eerst inschietpapier op de 
drukpers. een extra stapel papier dat de inloop van de machine regelt. 
op kleur komen van de afdrukken afwikkeling controle tot de echte 
afdrukoplage begint. 
inslaan, insluiten, alle losse zetvormen die opgebonden zijn worden 
verzameld op een totaalframe om de pagina te vormen. de tekstkolommen 
en cliché’s krijgen hun lay-out. met vulwit (loodstaven, blokjes, die niet 
meedrukken) worden de tekstblokken zonder touwjes heel strak aan elkaar 
verbonden. is het inslagraam eenmaal op positie gebracht wordt er aan alle 
vier de zijden van het inslagraam (dat op de pers wordt ingesloten) met een 
uitdraaibaar stelslot alles goed vastgeklonken. er volgt voor het de pers op 
gaat eerst een proefdruk op een snelpers om te controleren of alle letters 
en cliché’s de juiste hoogte hebben tot het papierraakvlak. als de vorm wat 
wankel is door bijvoorbeeld een groot formaat pagina zoals een krant met 
2 pagina’s plano, dan maakt men van deze vorm een stype via een flan, 
zo is het geworden een geheel van loodvorm.
inslag, als de pagina’s zijn opgemaakt worden die op een plano 
drukvel gerangschikt, zodanig dat als het planovel wordt gevouwen alle 
pagina’s achter elkaar komen. het planovel kent ook een achterzijde. 
als daar ook pagina’s op voorkomen moeten die registeren met even of 
oneven paginacijfers van tegengestelde zijde. dus bij loodblokken en in 
werktekening of pagina lithomontage op film is het plano papierformaat en 
de drukpers keuze van belang. zo komen we tot katerns.
insluitwit, ook holwit genoemd. als de pagina(s) in lood gezet zijn en 
als blok(ken) in het insluitraam worden geplaatst is het mogelijk dat het 
insluitraam te groot is voor de zetvorm. afhankelijk van de persgrootte, 
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kan ook een kleine degelpers zijn, wordt insluitwit gebruikt in loden holle 
staven of blokken die met een draaimoersleutel alles vastzet. wel zodanig 
dat de aanleg van de druk overeenkomt met de aanleg van het papier op 
drukpers met een wagen of op de degelpers. 
inspringen, ook tab genaamd. een vierkantje of meer wit in de eerste 
regel van een alinea. 
insteken, ook een werk in de binderij. een katern waar dan ook in 
een brochure of boek krijgt een apart vel in zijn hart vouwvel. kan een 
afwijkende papiersoort zijn. let op, kan dus insteken zijn binnenin of 
buitenom het katern. dit betekent opeenvolgend vier pagina’s insteek in 
het hart van het katern, of bij buitenom insteken om het katern zit het 
insteekvel met 2 pagina’s voor pagina 1 en heeft 2 pagina’s achteraan bij 
pagina 8 of 16. tenminste als het werk uit 8 of 16 pagina’s bestaat. 
wordt wel toegepast als schutvel of een transparant papier om mee te 
beginnen of te eindigen. het insteekvel heeft wel een aparte drukgang etc. 
inwinnen, als er teveel tekst was voor de paginakolommen moest er 
tekst worden geschrapt of herschreven om de tekst passend in de gewenste 
kolommen te krijgen. men kon ook een foto verwijderen of kleiner maken 
en een kleiner corps of kleinere interlinie toepassen. maar dan moest alles 
weer overgezet worden.  
iris proef, prepress proof met de iris 4 print van scitex. de hardproof 
is een inktjet afdruk die een visuele indruk geeft van het te verwachten 
reproductie resultaat. of een true proof: kleurfolies met de rasters in 
verschillende belichtingen op fotografische folie, van kleuren cymk.
italic, cursief of schuin. In de lettertypefamilie in light, medium en vet. 
interlinie, witruimte tussen de tekstregels. de interlinie is variabel in 
punten.
ivoorkarton, ofwel natuurkarton. effen, wit karton uit zeer goed 
gebleekte celstof, houtvrij, goed gelijmd, geschikt om te beschrijven, 
egaal van doorzicht, laat zich goed vouwen. altijd eénlagig.

j
jerres, in de zetterij werd wel gesproken over jerres, een trema ë. 
jood, ezelsoor aan een drukvel.
justeren, spaties tussen woorden moeten gelijk zijn, spatiewit kan 
aangepast worden.
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k
kaallopen, het beeld op de machineplaat in offset gaat verslijten. 
de plaat is aan vervanging toe. 
kaders, op de werktekening worden kaders aangegeven waar een foto, 
dia of illustratie moet komen. op de overlay van de werktekening wordt de 
instructie daarbij geschreven welke foto het is met een naam en nummer, 
het formaat, wel of geen omkadering, de rastergrootte en opnametechniek. 
de foto of dia zelf krijgt ook deze instructies via een overlay waarop ook het 
vergrotings- of verkleiningspercentage staat. 
kapitaal, bovenkastletters, zijn hoofdletters. A B C 
karton, benaming voor dikker papier. vanaf 180 grams.
kartonnage, vouwkarton voor diverse verpakkingen. van zeer klein tot 
grote dozen. specialisme is ook stansen.
katern, vouwvel van een boek dat vier pagina’s vormt of met meer 
vouwen meerdere pagina’s vormt. katerns opstapelend worden in de rug 
genaaid tot een boekblok. 
kastlijntje, gedachtenstreepje —
keren, het drukvel wordt gekeerd, met de kopkant aan dezelfde kant als 
de keerzijde. na één drukgang of twee drukgangen de hele stapel papier 
weer met de hand omleggen. dat was vroeger een heidens karwei. 
het drukvel moest wel goed droog zijn. men mocht het niet beschadigen 
tijdens het handmatig keren van de stapels en de achterzijde waarop 
nog gedrukt moest worden mag niet dagen overstaan, in verband met 
papierwerking van krimpen of uitzetten. varianten van keren zijn ook 
stolpen of schoon en weer. 
kerf, de loodletter kent een kerf op het staafje lood. dit is om de 
letterfamilie te herkennen zodat er geen ‘vreemde’ verwante letterbeelden 
tussen komen. het is ook een herkenning dat alle loodstaafjes op gelijke 
hoogte staan. soms zijn er twee kerven. 
kerning, ook gelijkstellen genoemd. dit is afspatiëren van bepaalde letters 
die teveel wit tussenin hebben. bijvoorbeeld een p en een j. 
de zetmachine kan opdracht krijgen van de zetter net een iets nauwere 
pitch te geven aan de opvolgende letter, zodat de j dicht bij de p komt. 
ketsen, de drukinkt kan te vet zijn, teveel inkt toevoer op de inktdrager of 
het papier is te glad. de inkt hecht niet goed. de afdruk vertoont geen egaal 
beeld, troebele of afstotend inktoppervlak. 
klein kapitaal, bovenkastletters, hoofdletters maar kleiner, gelijk met 
de x-hoogte van hetzelfde corps. in de kopij aangegeven met een dubbele 
streep onder het woord.
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kleurcorrectie, wanneer de lithoproef gereed was werd deze 
door de ontwerper en drukker beoordeeld op juistheid van de kleuren. 
kleurzwemen in de gescheiden kleuren kunnen voorkomen en een correctie 
kan plaatsvinden door nieuwe opnames te maken van de betreffende 
kleur, nieuwe belichtings- of incopieertechniek. was er een teveel aan 
kleurzweem dan kon men ook wel eens de rasterpunt iets verkleinen 
door plaatselijke handmatige etsing. een nieuwe plaat of platen zijn weer 
nodig voor een nieuwe drukproef. dat is natuurlijk een kostbare handeling. 
daarom werd er meestal vooraf aan een gehele drukvelmontage een losse 
drukproef geleverd. alle foto’s staan los bijeen op een montage en drukplaat 
om afzonderlijk op hun kleureigenschappen te worden beoordeeld tot een 
akkoord of ter revisie.
kleurenschaal, een gedrukt naslagboek (europaschaal) voor ontwerper, 
lithograaf, en drukker. hierin staan de basiskleuren verdeeld in vakken 
op een pagina. de rijen met vakjes geven oplopende percentages van de 
deelkleur weer van 10% tot 100%. er zijn pagina’s afzonderlijk voor cyan, 
yellow, magenta en black. ook zijn er pagina’s waarop deze deelkleuren 
met elkaar zijn vermengd in oplopende percentages. een handig hulpmiddel 
is deze kleurenschaal voor het determineren van rasterkleuren. 
kleurtekens, bij de lithomontage zijn standaard strippen kleurblokken 
en kleurblokoverlappende delen, rasters van de deelkleuren in percentage, 
lijndiktes en barcodes ingebouwd als een pas- en kleurenblokken balken. 
worden meebelicht op de gescheiden drukplaten. op de drukpers worden 
deze strips gelezen door elektronische ogen vel na vel.
kleurtemperatuur, kelvin is daglicht waarde 5000-6000. kunstlicht is 
2400-2800 kelvin, dit is geler en roder van tint. 
kleurverloop, persstoring in aanvoer inkt in de inktbak of in eén van 
de inkttoevoeren. of aandrukcilinder van eén van de kleurunits is onjuist 
ingesteld. is de juiste inkt gebruikt? of onjuist gemengd?
klimaat papier, papier in een verpakking komt van de papierfabrikant 
en gaat in het papiermagazijn. hier heerst een klimaatbeveiliging die gelijk 
is aan de drukkerijruimte waar de persen staan. de klimaatbeheersing is 
belangrijk voor het drukvel bij verwerking op de drukpers. een papiervel 
kan krimpen en uitzetten van droge of te vochtige lucht. belangrijk bij 
het passen van de deelkleuren over elkaar is constante temperatuur 
papiermagazijn en drukkerij. 
klimsch, reprocamera met of zonder prisma. fotograferen al dan niet met 
kleurfilters van opzicht- en doorzichtmodellen. dit in een aparte doka.
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knijp, de ruimte aan de rand van het papier, waar de grijpers het vel 
vastpakken om het door de drukpers te transporteren. deze rand is tussen 
de 6-12 mm breed (afhankelijk van het type drukpers) 
kodalith, ortho3 film, estar van kodak. maatvast lithofilm, extra vlak, 
geen knikken en scheuren. 
kolombreedte, zetbreedte van de tekst. wordt opgegeven in cicero’s 
voor loodzetsel maar merkwaardig genoeg als het filmzetsel betreft in mm. 
ook de lithografen werken met mm. 
kolomhoogte, de hoogte van de zetkolom is ook in cicero’s aangeduid. 
filmzetsel weer in mm. of cm. werktekeningen die naar lithograaf gaan en 
het drukvel kennen gewoon hun mm. en centimetermaten. 
ook de papierformaten zijn in cm. 
kolomwit, marge tussen de tekstkolommen.
koolspitsen, een offsetplaat belichten met booglamp koolspitsen. 
de lamp werkt continue door een vonkoverslag tussen twee elektroden 
die uit geperst koolpoeder bestonden. geeft een bijzonder fel licht om de 
offsetplaat te belichten. een stralingsspectrum van infrarood tot tegen het 
uv. als een offsetplaat belicht werd, werd de omgeving afgeschermd. 
het felle licht was schadelijk voor de gezondheid.
koperen lijn, als er in het zetwerk van loodvorm veel lijnen moeten 
komen of stippellijnen werd er gebruik gemaakt van koperlijnen op 
drukhoogte. de lijnen zijn sterker, niet krom en zonder beschadiging van 
puntjes. de werktekenaar kon ook opgeven aan de zetter de lijnen uit te 
sparen (niet af te drukken) om die zelf later op de schone afdruk erbij 
te tekenen.
kopij, uittellen van letters naar het lettertype, berekenen hoe lang 
het zetsel wordt. geschreven of getypte tekst voorbereiden om te laten 
zetten in de zetterij. maar kan ook worden benaamd als bijschrift voor de 
opdrachtuitvoering op illustratietekeningen of foto’s met een overlay voor 
de lithografische verwerking. 
koppelteken, verbindings of abreekstreepje van een woord naar de 
volgende regel. wordt ook divisie genoemd. 
kopregel, tekst in titels, aanhefregel, maar ook een lijn of veld geldt als 
een kopregel. 
kopwit, de marge boven de zetspiegel naar bovenrand pagina.
koppenzetmachine, starlettograph. de werktekenaar gebruikt in 
opmaak en werktekening ook grote letters van boven corps 100 tot wel 
corps 400. met de koppenzetmachine is dat geen probleem. een negatieve 
letterstrip van het lettertype is in het apparaat gesteld en de letters worden 
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geprojecteerd eén voor eén op lichtgevoelig orthopapier. na de belichting 
van de letter schuift het papier dat op een rolwagen is bevestigd links naar 
positie tweede letter die is ingesteld. zo volgt de reeks letters verder. 
na de belichtingen wordt de strook papier fotografisch ontwikkeld en is de 
print na droging gereed voor gebruik in de werktekening. 
geweldig om zo art-work posters te maken. 
kraalrand, op een afdruk van een hoogdrukplaat ziet men een rand van 
weggedrukte inkt. meestal betekent dit dat de hoogdrukplaat niet overal 
vlak staat. 
kraft, sterk papier van uitsluitend sulfaatcelstof uit naaldhout. 
ook sulfaatpapier genoemd.
krantenpapier, houthoudend papier niet wit dat een goede inktopname 
heeft. geschikt voor snelle afwikkeling op de drukpersen. kan in vellen goed 
worden verwerkt op een drukpers met wagen. maar meer gebruikt op grote 
rollen papier voor de dagbladen in rotatiepersen. 
krokodillenbek, uitlegtafel van een drukpers met aan het uiteinde een 
vacuuminrichting (knijp) die het papiervel rustig afremt en naar beneden op 
de stapel legt.
kromekote, oorspronkelijk merknaam voor ‘gietlaag‘papier, vaak 
gebruikt als soortnaam voor hoogglanzend gestreken. zie ook cast-coated. 
(chromolux, lustrulux, venicelux, sinarkote, astralux, enz.)
kruisslag, vouwwijze waarbij de tweede vouw dwars op de eerste 
vouw gaat.
kunstdruk, hoogwaardig papier machine coated of half mat papier. 
Bevat een lijmlaag en porseleinaarde.
kwarto, oude benaming voor een papierformaat 215 x 275 mm.

l
lakken, finishing van drukwerk met een vernislaag, all over of plaatselijk 
op het drukvel. 
langlopend, de vezels in het papier lopen evenwijdig aan de lange zijde 
van het papier. 
lamineren, finishing van drukwerk met een plastic coating. 
glanzend of mat. 
lay-out, een eerste schets als opzet voor het werk, doorspreekschets met 
vormgever en opdrachtgever hoe de indeling van het werk zal worden. 
leads, als een tekstartikel begint is de eerste alinea de introductie van 
het onderwerp. meestal wordt deze alinea onder of in de nabijheid van de 
titelkop geplaatst. de lead heeft een afwijkend beeld dan de platte tekst 
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die volgt. dit kan zijn medium, cursief of vet of andere corpsgrootte of een 
andere kleur hebben. 
leaflet, een gedrukt a4. 
legger, een diktevel of plasticvel van verschillende dikte toepasbaar om 
de juiste aandrukkracht te verkrijgen met een spanvel (manilopapier) met 
de drukafwikkeling van het zetsel en het papier dat aangedrukt wordt. 
letterhoogte, standaardhoogte voor letterzetsel, clichés en drukplaten 
ca. 24 mm.
letterkast, letterkast met platte schuiflades. deze lades zijn verdeeld in 
vakken te onderscheiden in een boven- en onderdeel. bovenste vakken met 
kapitalen (bovenkastletters) en het onderste deel van de lade verdeeld met 
vakken waarin zich de kleine letters bevinden (onderkastletters) 
letterproef, de drukkerij had een eigen letterproef. hierin stonden alle 
letterfamilies in. pagina’s op een standaardbreedte in alle corpsen van 
6 punt tot 36 punt. handig voor de ontwerper en werktekenaar om de 
getypte kopij uit te rekenen op het gewenste letterbeeld van breedte 
en corps. alles in cicero’s. men verkreeg met de getoond fictietekst in de 
letterproef een goed beeld van leesbaarheid, regelmatigheid en style 
van zetwerk. 
letraset, fabrikant van afwrijfletters. op vel met diverse lettertypes 
leverbaar en in diverse corpsen. voor tekstkoppen grotere letters, effecten 
te maken in spatiëring, plakken hellend schuin of rond en allerlei andere 
effecten. zoals expres beschadigde kopletters maken. kon de drukkerij geen 
koppen groter dan 48 punten zetten dan werden vellen met afwrijfletters 
gebruikt op de studio. hierop staan de 60 of 72 puntengrootte van het 
gewenste lettertype. dat kan ook een afwijkend lettertype zijn dat de 
drukkerij niet in huis had. de grotere studio’s en reclamebureaus hadden 
een koppenzetmachine. 
lettertype, duizenden lettertypes zijn er beschikbaar op de markt. 
maar de drukkerij heeft er maar een beperkt aantal van. het lettertype 
heeft een naam met karakteristiek de verbondenheid van te zijn sans of 
serif. en dat gevat in een familie zoals men dat noemt van mager, normaal, 
vet. die elk weer onderverdeeld is in italic, condensed en black. en die 
weer in de variant van mager, normaal of vet. de letterfamilie kent dan 
ook nog corpsgrootte van 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 36, 48 punten. 
het lettertype, de soorten hebben categorieën die in de maatschappij 
standaarden hebben verworven in gebruik van leesbaarheid, style en de 
keuze van grafische weergave die past bij het ontworpen werkstuk. 
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l & s, monsterboekcollectie van o.a. gekleurd tekstpapieren, omslagpapier, 
speciaal papier, bankposten, vergés en soorten eveloppen.
lichtblauw, de werktekenaar gebruikt bij het uitmeten en hulplijnen op 
de werktekening een fijne kleurstift of kleurpotlood van heel licht blauwe 
kleur. deze hulplijnen worden niet opgenomen tijdens de opname die de 
lithograaf met zijn reproductiecamera hiervan maakt. de lithofilm is voor 
lijnwerk orthochromatisch, zodanig ‘steil’ dat halftonen en lichte kleuren 
in de werktekening niet op het negatief komen. waren er veel pagina’s te 
maken in opzicht dan werden ook wel in de drukkerij kunstdrukvellen met 
lichtblauw in paginastramien voorgedrukt. handig op voorraad te hebben in 
de studio bij bijvoorbeeld terugkerende periodieken in de opmaak. 
ligatuur, letter die samen op eén corps staan. bedoeld op eén loodblokje 
als ij en ff. of een combinatie vormt van twee letters fi fl of æ Æ Œ aaneen.
lijncliché, drukplaat van zink of koper bestaat uit massieve partijen 
en lijnen. komt geen raster in voor. de dunne plaat (opgeven hoe hoog 
de plaat moet zijn) wordt op een houten- of loodplaat geplakt, met een 
dubbelzijdig kleefvel. met de naam duplofan. de drukhoogte wordt even 
hoog als het letterzetsel 24 mm. 
lijndikte, verschillende opvattingen zijn er over lijndiktes. in de zetterij 
spreekt men van punten. eén, twee, drie etc. maar in de ontwerp-studio 
worden ook lijnen getekend met een rapidograph. deze inktpen(nen) tekent 
lijnen in diktes van 0,1 mm tot 2 mm. fotografisch zetten en de huidige 
computers krijgen initiaties van lijndikte weer in punten. 
lijnraster, het raster is een raster voor speciale effecten. het kent namen 
als: denim, stip, cirkel, rechte lijnen, golvende lijnen, fijn mezzo of grove 
kruislijn, een laag getal in raster.
lijmen, in de binderij worden katerns in de rug gelijmd. formulieren op 
een blok aan de kop gelijmd. boekomslagen worden op bord geplakt en ook 
tegengeplakt. veel gebruikt is de lijmsoort lumbeck.
linkslijnend, de tekst die gezet wordt heeft een kantlijn aan de linker 
zijde. de zetbreedte, de regel wordt niet uitgevuld.
linosnede, drukbeeld van reliëf in linoleum wordt de niet gewenste 
drukbeeld, de tekening weggesneden in spiegelbeeld met een guts of mes. 
linotronic, snelle fotozetmachine (1975) die een kathodestraalbuis, 
screendisplay en een floppy disk drive had.
linotype, zetmachine met een toetsenbord. koperen matrijzen met 
letterbeeld gaan rond in oproep via een toetsenbord te komen uit het 
lettermagazijn. glijden in volgorde tot een zetregel die weggestuurd wordt 
door de zetter. de matrijsregel wordt gegoten in lood en een vaste regel is 
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het resultaat. dan volgende regel. ook kan per regel het soort type en corps 
van letter worden opgeroepen. men spreekt van machineregels. 
litho, een afdruk van een steendruk of een afdruk van een offsetplaat. 
men noemt het ook wel een reproductie. deze afdruk kan gerasterd zijn of 
bestaan uit volle kleuren. 
lithofilm gradatie, de lithograaf gebruikt met de opnames met 
de reprocamera lichtgevoelige films die orthochromatisch zijn en 
panchromatisch. de panchromatische film neemt alle kleuren waar. heeft 
een fijne gradatie in din waarde. de orthochromatische film noemt men 
‘steiler’ heeft een lage din waarde en registreert groen, geel en blauw licht. 
deze filmsoort wordt gebruikt voor de lijnopnames zoals lijnen en tekst.
lithograaf, het bedrijf dat de voorbereidingen tot de gescheiden films 
maakt. de werktekeningen en de foto’s worden door middel van een 
reproductiecamera op negatieven gezet, deze in de deelkleuren opgenomen 
met kleurfilters. dit bedrijf is het tussenstation van ontwerper en drukkerij.
lithografie, drukken van een bevochtigd vlak oppervlak waarbij ook 
vettige inkt wordt gebruikt. een methode van afstoting van vette inkt op 
het water. oorspronkelijk een vlakke steen waarop getekend werd, later 
een lichtgevoelige zinken plaat waarop het beeld ontstaat dat fotografisch 
belicht en chemisch behandeld is.
lithoproef, op een proefpers de eerste afdrukken van de drukplaten. 
loodletter, metalen loodstaafje waar de letter als een drukvorm 
bovenop ligt.
looprichting, papiervellen hebben een looprichting waarin de 
papiervezels lengte of breedtevorming geven in het papiervel.
loupe, 5x of 10x vergrotend. Inklapbaar model. 
low key, een foto of dia die onderbelicht is. de donkere partijen en 
lage middentonen overheersen het totaal. kan gebruikt worden als een 
background waarin teksten diapositief staan. 
lumbecken, boekbinderijmethode. lijmen van katerns in een omslag 
boekrug. maar ook omslagen op bord plakken en tegenplakken. 
koplijmen van notitiebloks etc.
ludlow, machine die smoutwerk maakt. met koperen matrijzen van 
letters, kan verschillend zijn in corps(en) en of letterfamilies, worden 
handmatig gegroepeerd tot opdracht van de vormgever en bijeen tot een 
blok van ca 10 tekens gebracht. dit blok wordt in eén keer gegoten tot een 
vast geheel eigen afdrukregel of afdrukblok. de machine werd ook gebruikt 
om regletten te maken of vulwit. daar waren ook matrijzen van 
in verschillende puntdikten.
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m
machine coated, genaamd in afkorting mc, machinaal gelijmd papier 
met een gestreken oppervlak. kan glanzend, halfglanzend en ook mat 
papier zijn. 
machinezetten, merk monotype, produceert een zetregel met losse 
letters en spaties. tekens en woorden kunnen handmatig nog worden 
gecorrigeerd. merk Linotype giet vanaf lettermatrijzen die in een regel 
staan in eén keer tot een vaste regel. als er correcties moeten plaatsvinden 
dient de hele regel te worden vervangen. maar een goede linotypezetter 
controleert snel zijn matrijzenregel die hij zelf heeft getypt. ziet hij een 
verkeerde letter, dan typt hij die nog in, vangt hem op uit de aanvoer 
en wisselt snel de foute matrijs in de regel. daarna word de matrijsregel 
weggezonden en gegoten tot een vaste regel zetsel. maar ook fotografisch 
zetten wordt gerekend tot machinezetten. het fotografisch zetten kent vele 
soorten van merken in machines. de bekendste was wel de compugraphic 
met screendisplay, floppy disk drive en een belichtingsunit met wisselbare 
(strip)fonts.
magenta, drukinktkleur, paarsrood, eén van de kleuren voor 
vierkleurendruk vervaardiging. 
mager, lettertype dun van stokken en totaal beeld. light genoemd.
man-roland, offset drukpers. in diverse types van tweekleuren, 
vierkleuren tot wel meerdere kleurunits.
marges, pagina of werkstuk kent marges van rugwit, kopwit, zijwit en 
staartwit.
maskers, worden gebruikt in de ontwerp-studio en ook in de 
lithografieafdeling. maskers zijn deelafdekkingen van het beeld in 
bewerking, overlays op tracéfilm die met inkt bedekt wordt, daar waar 
uitgespaard of bedekt moet worden. de maskers kunnen ook gemaakt 
worden van rode snijfilm. het gewenste beeld of vorm wordt met een 
mesje in de toplaag gesneden en vervolgens afgepeld. maskers dienen om 
bewerkingen te doen van incopieren, wegbelichten, grote ondergronden te 
maken of delen ervan.
overlappend belichten, deels afdekken van negatieven etc.
veel bekend is het gebruik van vrijstaand maken van fotodelen, 
bijvoorbeeld achtergrond eraf. 
matchprint, fotografische drukproef op fotopapier van de lithofilm(s).
matrijs, van de vlakke vorm van loodzetsel en de zink of kunststof clichés 
is een flan gemaakt, die wordt gebogen in de cilindervorm, diameter en 
bedekt met een vloeibaar metaal dat stolt en zo de gebogen drukplaat 
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vormt die op de rotatiecilinder van de drukpers wordt gespannen. dit kan 
ook in delen, maar moet wel de juiste dikte hebben van de andere delen op 
de cilinder. dit is te verkrijgen door te pikeren door een dunnere of dikkere 
legger op de cilinder te stellen. 
meerkleurendruk, de drukpers kent zijn drukgangen in vaste units 
waarin de inktrollen apart hun kleur afdrukken in een volgorde op de 
uiteindelijke samenvallende beeldvorming op papier. dat opeenvolgend 
in een proces achter elkaar of in etappes na droging van de vellen. 
naar gelang het vierkleurendruk betreft en wat de drukpers is. 
een vierkleurenpers of een tweekleurenpers. 1e drukgang is cyan, 
2e drukgang is yellow, 3e drukgang is magenta en de 4e drukgang is zwart. 
mediaan, papierformaat in onbruik met een formaat voor klein 
40 x 55 cm, register 42 x 55 cm en groot 47 x 62 cm. in de loodzetterij 
betekent dit een letter corpsgrootte van 11 punt. met de bijbehorende 
naam, boekletter of broodletter. 
mediaeval, de cijfers hebben net als de staartletters een onderhangend 
beeld onder de x-hoogte.
medium, lettertype dat ligt tussen normaal en vet of bold. 
dikker beeld dan normaal.
micrometer, nauwkeurig meten van dikten van papier, leggers en 
loodvormhoogten. Van 0 tot 25 mm. aflezen op 0,01 mm. nauwkeurig.
miehle, drukperstype. 
misdruk, om goede drukvellen te maken is er op de drukpers inschiet 
nodig. de paskruizen en hoektekens moeten sluitend worden gedrukt 
op de volgende kleur. is er sprake van een verschuiving in het ‘sluiten’ dan 
is er een misdruk. maar ook tussendoor als het drukprocess in volle gang 
is kan een misdruk voorkomen. een vouw in een planovel, smetten van 
vellen, scheef inlopen van de papiervellen in aanleg van drukpers of zelf de 
achterzijde van het drukvel is niet in register met de andere kant. 
misomex, merk plaatbelichter in de lithoafdeling van de drukkerij. 
deze machine is coördinaat gestuurd en is in staat de ingevoerde deelfilms 
op de plaat te belichten en een repeteerbelichting te maken, hetzelfde 
beeld naast het reeds belichte deel weer te belichten. handig bij een 
etiketten plano grootvel. en dat kleur voor kleur met de andere platen. 
met een precisie van paswerk op de duizendste mm. 
mock-up, ander woord voor ontwerp of productiefase van het design.
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moeder, basisstramien voor alle pagina’s. meestal een lijnenstramien 
van het ingedeelde maatwerk van de order. op een transparant lijnfilm. 
voor het controleren van de opgemaakte pagina’s of proeven. 
simpel door het doorzichtige overlay op de pagina(s) pas te leggen.
moet, komt voor bij hoogdrukken. als het zetsel teveel drukt in het 
papier is er op de achterkant van het papier een reliëf zichtbaar van de 
ingedrukte letters. deze zijde papier is niet goed glad meer om de weerdruk 
te ontvangen. op afdrukken van etsen is aan de rand de indruk van de 
drukplaat te zien. dit wordt niet als een fout gezien. 
moiré, fout bij het drukken van rasters over elkaar heen. de rasters liggen 
onderling in verschillende hoeken. is moiré zichtbaar dan is de verkeerde 
rasterhoek gebruikt. 
monokleur, een drukwerk dat wordt gedrukt in eén kleur. 
monotype, zetmachine die losse letters giet. in elk soort corps van een 
koperen lettermatrijs. de zetregel bevat dus allemaal losse letters.
monster, voorbeeld van een kleur- of papiersoort met het gramsgewicht.
ook voor diverse soorten enveloppen, kartons en veredeling drukwerk.
montage, alle films in beelden als foto’s, teksten, lijnen, kaders, 
paskruizen, kleurenbalken worden gedaan op een grootmontage op een 
lichttafel. en dat in vier kleuren apart cyan, yellow, magenta en black. alle 
vier de kleuren moeten sluitend op elkaar passen. allemaal in spiegelbeeld 
onleesbaar positief.

n
nonparel, corpsaanduiding van 6 punt, het kleinste leesbare in 
letterschrift.
nummeroteur, apparaatje dat bij loodzetsel kan worden ingesloten. 
bij elke afdruk wordt het ingeïnkte blokje voorzien van een cijfercombinatie 
per achterste cijfer ingedrukt en afgedrukt naar een volgend oplopend cijfer 
en steeds herhaald. voor formulieren of tickets met een oplopend nummer. 
nyloncliché, lichtgevoelige kunststof platen waar negatieven op worden 
belicht. door het wassen van de belichte delen met een oplosmiddel wordt 
het overgebleven drukvlak gevormd. ook handig voor fotografisch gezette 
(grote) letters die zo een hoogdrukvorm vormen om van af te drukken. 
men kan er ook door middel van een matrijs en flan een stereotypie van 
maken. men noemt dit dan een stype.
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o
oblong, boekformaat of brochureformaat door het planovel over de 
korte zijde te vouwen. zo ontstaat een breed boek of brochure. er moet 
wel opgelet worden dat de looprichting van de vezels op het planovel ook 
verticaal lopen.
octavo, een plano vel papier dat drie maal is gevouwen en 16 pagina’s 
vormt. een katern vorm.
offset, kleinoffset is tot a3 en groot is tot 70x100 cm of nog groter. 
drukprocede met principe van vette inkt en water. het beeld op de 
drukplaat is positief leesbaar. na het inrollen van de inkt over de vochtige 
plaat blijft de inkt aan het beeld hechten, wordt op een rubberdoekcilinder 
overgezet in spiegelbeeld en het rubberdoek drukt af leesbaar op het 
papiervel of de papierbaan bij rotatieoffset. offset vertaald: ‘overgezet’.
omslag, ook genaamd cover. bestaat uit vier pagina’s indien er 
gebrocheerd gaat worden. kent de benaming omslag 1, 2, 3 en vier. 1 en 
4 is de buitenkant, 2 en 3 is de binnenkant. wordt afwijkend genummerd 
met romeinse cijfers. dit alleen ter informatie voor de lithograaf. ook wordt 
er gesproken over omslag als er alleen bedoeld wordt een losse voor- en 
achterkant bij bijvoorbeeld andere bindwijze, spiraliseren schutbladen.
en er is ook een benaming voor type gekleurd papier met naam omslag, 
een dun papiertype als couverture. 
ondergeschoven kindje, de laatste regel van de tekstkolom die als 
een nieuwe alinea begint. de voorlaatste regel is een witregel. de laatste 
regel staat dus ‘eenzaam’ alleen. dat oogt niet fraai in de lay-out. 
omdat deze regel alleen staat wordt dit ook wel van weduwe genoemd.
onderkast, de kleine letters van een letterfamilie.
onderlegsel, papier dat onder een rubberdoek of drukplaat wordt gelegd 
om de juiste hoogte en drukspanning op de cilinder te krijgen.
oneven, de rechterpagina. 
oortje, een in te plakken los blad of antwoordkaart in een brochure heeft 
een smalle strook extra aan de rugzijde meer, die mee wordt genaaid en/of 
geplakt. of een ruimte die als i.m. als advertentie of tekstvulling staat naast 
bijvoorbeeld de titelnaam van een dagblad.
opaak, doorschijnend papier. 
opbinden, het zetsel van eén pagina is klaar en het zetselblok wordt met 
een touwtje strak omwikkeld zodat alles niet kan verschuiven of los raken. 
opbouwkleuren, standaard zijn de kleuren bij vierkleurendruk cyan, 
yellow, magenta en black. alle overige kleuren worden hiermee gemaakt 
met percentages van dekking en mixing. drukkleuren zijn namelijk 
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transparant en mengen in hun dekkingsgraad. alle tussenkleuren worden 
gevormd met rasterpercentages. groen bijvoorbeeld is een menging van 
percentages cyan en yellow. rood is percentage magenta en yellow, etc. 
al deze mengingen zijn gevormd door cyan, yellow, magenta en k (key) 
black. cymk.
ophogen, als het loodzetsel of de clichéblokken niet precies op hoogte 
waren gesteld voor een goede aandruk op het te bedrukken papier werd 
er in het inslagraam plaatselijk dun papier onder de lage delen geplakt 
zodat de vorm omhoog kwam. ik gebruikte deze term ook voor het wit 
(hooglichten) in een fotobeeld op te hogen naar meer contrast te maken 
als het beeld bijvoorbeeld werd geduid met te slap (te veel grijs) in de 
hooglichten. 
oplage, totaal aantal losse vellen dat gedrukt moet worden. of aantal van 
gedrukte boeken, brochures, folders, flyers etc. 
oploopkant, de kant van een machineplaat die bij de druk het eerst in 
aanraking komt met het rubberdoek.
oplopers, lithografische proefdrukken op het juiste oplagepapier. 
bij vierkleurendruk worden de afzonderlijke kleuren apart op de 
vellen gedrukt. alleen cyan, alleen magenta, alleen yellow en zwart ook 
apart. daarnaast een combinatie gedrukt van cyan en yellow over elkaar. 
weer een apart vel met drie kleuren over elkaar cyan, yellow en magenta. 
daarna een apart vel met alle vier de kleuren bijeen, dus een zwart erbij. 
men noemt deze proefafdrukken ook wel schaaldrukken. 
een handige controle of er zweem heerst in de foto’s en een handig 
hulpmiddel voor de drukker om zijn afdrukken gescheiden te controleren 
bij de echte afdrukken van oplage.
opmaak, het samenstellen van de pagina(s) in een werktekening.
voor lithografische opnames, filmlitho’s of voor hoogdruk een cliché.
opzichtmodel, zijn alle werktekeningen, foto’s op papier, illustraties die 
met de reprocamera worden gefotografeerd. lijn en halftoonmodellen.
oren, dit is de ruimte die als advertentieruimte wordt benut naast de 
titelregel op de voorpagina van een krant. of een vaste plaats op elke 
pagina, een klein kader met inhoud.
orthochromatisch, fotografische film of plaatmateriaal lichtgevoelig 
voor groen, geel en blauw licht.
outline, letters die in de drukkerij eigenlijk niet in de zetkast staan. 
wilde de ontwerper letters met een buitenlijncontour speciaal in het 
werkstuk opnemen als titel of koptekst dan werd dit via afwrijfletters 
gedaan voor cameraopname of voor een clichévervaardiging.
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overbelichten, kon de ontwerper weleens gebruiken door express een 
deel van de werktekening of foto te laten overbelichten door de lithograaf. 
verkreeg effecten van uitgelichte ‘uitgevreten’ hooglichten. in extreem 
wordt het dan een lijnopname en dat toch van een halftoon opzicht of 
doorzicht. 
overlap, het extra beeld aan twee vormen die in verschillende 
drukkleuren exact in elkaar moeten passen. deze extra ‘rand‘ eromheen 
zorgt ervoor dat de twee vormen elkaar iets overlappen, zodat kieren 
(reten) voorkomen worden.
overlay, een transparant vel papier dat over de werktekening wordt 
vastgeplakt. kan ook art-work zijn van illustratie of foto. tevens een 
beschermvel. op het transparante papier worden de instructies geschreven 
door de ontwerper wat er met de onderliggende teksten, foto’s, illustraties, 
ondergronden etc. en zelf met een werktekenig nr. 2 die passend moet zijn 
over werktekening 1, verder in bewerking moet gebeuren.
overloop, er zijn teveel regels tekst binnen de zetspiegel van eén of 
meerdere kolommen. is er geen mogelijkheid de tekst naar een volgende 
pagina of kolom te laten verlopen dan zal er in de tekst moeten worden 
geschrapt, ingekort moeten worden van woorden of zinsopbouw of corps 
en/of interlinie aanpassen zodat alles op de pagina past.
overlopend, overlopend van beeld of background over de vouwrug, 
naar volgende pagina rechts.
overstaan, met nat in nat inktdrukken op een zijde van het vel papier 
is een langzaam proces van drogen. het was zaak kleine stapels te maken 
van de vellen gedrukt papier. om de andere zijde van het vel te bedrukken 
moest de partij een nacht overstaan voor een complete droging. dan werd 
het papiervel gekeerd en de achterzijde weer bedrukt.
overzetten, inktsmetten van andere drukvellen.
ozalid, lichtdrukken ter controle van de macromontage‘s om de pagina 
volgorde te controleren. tevens de vouwwijze van het katern controleren.
ozasol, (kalle) drukplaat met thermodur procédé. door het verhitten van 
de belichte plaat en ontwikkeling in een inbrandoven wordt deze drukplaat 
aanzienlijker slijtagevast.

p
panchromatisch, fotografische film of plaatmateriaal lichtgevoelig voor 
alle zichtbare kleuren en ook ultraviolet (uv) licht. 
paginacijfer, dat is in de burgerij nogal eens een verwarrend item. 
oneven cijfers zijn altijd een rechter pagina. even cijfers een linker pagina. 
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een omslag die apart wordt gedrukt en bijvoorbeeld een andere papierdikte 
heeft, later wordt mee gehecht of gelijmd of gebonden krijgt nooit een 
paginacijfer. ook blanco voorblad of schutblad krijgt geen paginacijfer. 
het zogenaamde binnenwerk, waarop de tekst begint is altijd rechts 
met paginacijfer 1. dit kan een katern vormen met een paginareeks van 
vermenigvuldiging van vier. 
paginaformaat, de ontwerper kiest een paginaformaat dat bij het 
werkstuk past. hij dient er rekening mee te houden dat het economisch 
met meerdere pagina’s op een drukvel een begroot budget blijft voor de 
opdrachtgever en dat de drukpers geschikt is voor velformaat en de totale 
oplage van het werk. er zit zelfs een vervolg aan met paginaformaat bij 
afwerking en vouwen van het werkstuk.
paginaspiegel, dit is de ruimte waarin alle tekst komt. afbeeldingen 
kunnen binnen de paginaspiegel blijven. naast de paginaspiegel is er rugwit, 
zijwit, kopwit en staartwit. dit zijn de marges. als een afbeelding buiten de 
zetspiegel komt, spreekt men van aflopend van de zetspiegel. 
aflopend beeld, dan loopt de afbeelding van de pagina af. 
pantone, pantone matching system, een kleurensysteem met eigen 
drukinkt standaard in de basiskleuren voor drukinkten. de basiskleuren 
met een naam. deze basiskleuren staan voor gebruik van puur of voor 
de mengingen om elke andere kleur te maken volgens hun opgegeven 
waardes. ook transparant wit hoort bij hun basiskleuren. de overige 
inktkleuren die gemixt zijn samengesteld hebben een nummer. het is van 
belang dat drukinkten hun kleurdiepte houden. daarom is het gebruik van 
het soort papier belangrijk. pantone onderscheid hun kleurnummers in 
c en u. gebruik op c coated papier en de u voor gebruik op uncoated papier. 
door mixen van diverse delen basiskleuren verkrijgt de drukker unieke 
kleuren. men noemt deze kleuren steunkleuren.

de basiskleuren van pantone zijn: pantone yellow c, pantone yellow 
012 c, pantone orange 021 c, pantone warm red c, pantone red 032 c, 
pantone rubine red c, pantone rhodamine red c, pantone purple c, 
pantone violet c, pantone blue 072 c, pantone reflex blue c, 
pantone process blue c, pantone green c, pantone black c, pantone process 
yellow c, pantone process magenta c, pantone process cyan c, pantone 
process black c. als deze kleuren op een mat papiersoort worden gedrukt is 
de inkt wel hetzelfde maar de kleurintensiteit is anders. de ontwerper dient 
er rekening mee te houden te kijken in de kleurreferenties van pantone 
met de aanduiding van pantone u.
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pantone heeft nog tips voor ontwerper en drukker, namelijk intensere 
kleuren te bereiken. in hun kleurengids hebben hun opgenomen twee 
dezelfde kleurinkten over elkaar te drukken, zo verkrijgt men een diepe 
kleur, goed voor bijvoorbeeld effen grote ondergronden, backgrounds. 
de betreffende stalen geven dat aan met toevoeging 2x.
ook met een gewenste zwarte kleur is mixage mogelijk. bijvoorbeeld 
warme of koude zwarten te maken met toevoeging van wat geel, groen of 
rood of ook 2x zwart drukken.
bovendien heeft pantone nog een fluoriderende reeks inkten in haar 
assortiment. de 801-807 c serie. de 808-814 c serie en deze ook in 2x en de 
goud en zilverinkten 871 c tot 877 c.
papierformaat, afhankelijk van het uit te voeren drukwerk in 
formaatgrootte is de keuze van papierformaat belangrijk. ook de oplage 
van het drukwerk en de uit te voeren delen van het werk, bijvoorbeeld 
katerns of alleen schoon en weer zijn van belang in het papierformaat en 
de perskeuze waarop het werk gedrukt zal gaan worden. de keuze van 
papierformaat bij de inkoop van het papier is ook dat het kan worden 
voorgesneden naar het gewenste drukformaat.
papiergewicht, het gewicht van het papier en karton wordt uitgedrukt 
in grammen per vierkante meter.
papiertype, dat zijn er veel in soort maar kan gemakkelijk in te delen zijn 
in enkele basiseigenschappen. 1. houthoudend of houtvrij papier. 2. moet 
het gestreken of ongestreken papier zijn, glans of mat. 3. de kleur van het 
papier, zelfs wit heeft onderscheidende witten. 4. het opaak gehalte, de 
doorschijnendheid.
het meest gebruikt is wel het din formaat, de a-reeks: a0 841 x 1189 mm, 
a1 594 x 841 mm, a2 420 x 594 mm. a3 297 x 420 mm, a4 210 x 297 mm, 
a5 148 x 210 mm, a6 105 x 148 mm, a7 74 x 105 mm, a8 52 x 74 mm, 
a9 37 x 52 mm, a10 26 x 37 mm. het is duidelijk dat de laatste genoemde 
formaten niet zo zeer papierformaat is maar een ontwerp-formaat. 
ra formaten zijn er ook, die zijn wat groter dan din om meer afsnee, 
aflopend drukken te maken: ra0 860 x 1220 mm, ra1 610 x 860 mm en 
ra2 430 x 610 mm. 

in andere formaten zijn er: folio 21,5 x 34 cm. schrijf 34 x 43 cm. 
loyaal 44 x 69 cm. dubbel loyaal 70 x 100 cm. royal 50 x 65 cm. 
dubbel royal 65 x 110 cm. adelaar 75 x 100 cm. oude papierformaten: 
propatria 69 x 43 cm. bijenkorf 72 x 46 cm. kroon 72 x 48 cm. klein mediaan 
80 x 54 cm. post 88 x 56 cm. groot mediaan 93 x 56,5 cm. 
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raisin 100 x 65 cm. jésus 110 x 73 cm. olifant 62 x 75 cm. en 122 x 77 cm. 
colombier 124 x 85 cm super royal 100 x 70 cm.
deze papierformaten verliezen hun waarde, worden steeds minder gebruikt.
paragraaf, (‘section’) genummerd of van letter voorzien deel van een 
document, boek of brochure, jaarverslag etc. met diverse alinea’s. 
ook een letterteken als §.
parels, als de inkt te vet is of het papier te glad voor opname van 
de drukinkt kan de drukinkt onregelmatigheid tonen met dikke stippen van 
afwikkeling. dit is soms goed te zien bij rasterclichés die niet goed 
zijn afgesteld. 
pasje, de helft van het vierkant in het lettercorps. loodblokje als 
een spatie. 
paskruizen, tekens in de vorm van een kruis of kruis met cirkeltje 
eromheen die op de werktekening of lithomontage worden aangebracht. 
deze paskruizen hebben de functie om bij deelopnames van de werktekenig 
of opzichtmodel in gescheiden kleuren op elke scheiding te staan om 
precies op elkaar te passen. 
pastei vallen, wanneer zetsel uit het vormraam valt door bijvoorbeeld 
niet goed opgebonden te zijn, is dat een ramp. letters kunnen beschadigd 
raken. doorheen verward raken en er moet opnieuw begonnen worden. 
men spreekt dan ‘in pastei vallen’.
pastekens, al in eerste werktekening staan er pastekens of paskruizen 
getekend op het werkstuk. in een fijne haarlijn getekend, meestal in 
een kruisvorm. aan de zijkanten links en rechts precies in de middellijn 
horizontaal en boven en onder ook nog eén, die precies in het midden 
verticaal. Deze paskruisen(tekens) kunnen in de kruisvorm ook nog in een 
cirkellijn-vorm staan. varianten zijn ook kruizen met diagonale vlakjes 
als zwartvorm. op elke deel-kleurvorm staan deze op dezelfde plaats om 
opeenvolgende kleuren en drukgangen precies te registeren.
percentage, een opzichtmodel of doorzichtmodel of dat nu een 
foto, dia of illustratie is wordt in het drukwerk verwerkt tot de juiste 
maat in reproductieverhoudingen. dit kan van het origineel een 
vergrotingspercentage zijn of een verkleiningspercentage. dit wordt door 
de ontwerper omgerekend in de verlangde maat en het vergrotings- of 
verkleinigspercentage. hieraan dient de lithograaf zich te houden.
maar ook kennen we het woord percentage terug in de omvang van 
kleurtoon. de gebruikte rasters tonen een licht tot donker percentage. 
van 0 tot 100%. meest gebruikt zijn de 10% percentagetrappen in rasters. 
5% percentages in oploop zijn er ook bij zeer precies werk.
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In de kleurenaanduidingen van cymk europaschaal en ook in de 
pantonewaaier wordt percentage gegeven, dat aangeeft hoeveel % van de 
kleur aanwezig is. In full color kleuren is de menging van de percentages 
een schakering van kleurtonen. 
perfobinding, de vouwvellen worden voor de laatste vouwslag 
geperforeerd. hechting door de lijm die zich vastzet in de grove perforatie. 
perforeren, het aanbrengen van een rij gaatjes of scheurstreepjes om het 
papier makkelijk te scheuren. 
perscorrectie, correcties die nog worden aangebracht als het drukken 
moet beginnen: een te laat moment, een machineplaat moet worden 
overgemaakt. slechte voorbereiding daar een drukpers stil moet gaan staan.
pikeren, ophogen of verlagen van het cliché dat in het zetsel staat 
ingesloten. moet namelijk dezelfde afdrukhoogte hebben als de letters. 
plaattoon, inktsporen die tijdelijk bij bijvoorbeeld inschiet voorkomen, 
op de drukplaat komen die niet tot het beeld behoren. 
plagiaat, een ontwerp-studio of een drukkerij moet er voor oppassen dat 
er geen plagiaat van designs worden gemaakt en ook gedrukt. fabrikanten 
en handelsondernemingen hebben wel eens wat gezien van anderen en 
willen ook ‘zoiets’. maar dat kan helemaal niet wettelijk. ontwerpers dienen 
zich dan ook goed op de hoogte te houden van wat er allemaal in het 
reclamedomein heerst. ontwerpers hebben ook te maken met de ‘nieuwe’ 
namen die fabrikanten zouden willen hebben of een nieuwe merknaam 
willen introduceren. onderzoeken naar merkregistratie geeft aan dat al vele 
merknamen al gedeponeerd zijn, niet gebruikt mogen worden en zelfs niet 
eens in het reclamewereldje verschenen zijn. heb je een goed naammerk 
ontworpen blijkt het toch al tientallen jaren geleden gedeponeerd te zijn. 
zo ook, oppassen met letterlogo’s, verpakkingen en zelfs met foto’s die 
gelijken. foto’s hebben auteursrechten, mogen niet zomaar ebruikt worden.
plakproef, met een kopie van het strokenzetsel wordt door de 
ontwerper de tekst grof in de kolommen van de ontwerppagina(s) met 
tape geplakt, hoeft niet recht of netjes te zijn. met viltstiften of pen tekent 
hij de geplande foto’s of koppen aan. andere markeringen, bijvoorbeeld 
kleurachtergronden en teksten die diapositief moeten komen. 
een omvang van de tekst en het volume, b.v. een brochure van 32 pagina’s. 
komt hij pagina’s tekort dan kan hij overwegen de cover apart te drukken 
als een buitenomslag om het 32 katern heen. of tekst inwinnen.
plano, een ongevouwen heel vel papier. 
plat, stuk karton dat de voorkant of achterkant van een boek vormt. 
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platte tekst, doorlopende tekst aan stroken. hier horen geen kopregels 
of paginacijfers bij. 
plukken, drukinkt is te sterk en taai van emulsie, beschadigd het papier. 
plunjer, messing busje met druknippel met inhoud reinigingsmiddel 
genaamd ‘drukkerstroost’, het giftige trichlooretheen (verboden na 1960). 
na 1960 werd benzine gebruikt voor schoonmaken van zetsel en cliché’s.
pms, de afkorting voor pantone matching system. steunkleuren drukinkten. 
zie ook pantone. 
poederen, drukvellen die vanaf de pers komen en op stapel komen 
kregen vroeger een ‘pufje’ talkpoeder mee bij het verlaten van de drukpers. 
dit werd door de drukpers automatisch gedaan. om inktsmetten van vel tot 
vel te voorkomen. ook een term die bij het bronzen van goudinkt wel hoort. 
na de druk werd het drukvel automatisch licht bestoven met een 
‘goudpoeder. in vroeger tijd werden zo de bieretiketten gedrukt, voor de 
bierflessen gemaakt. Een complete smeerboel voor een drukpers. 
positief, omdat in de drukkerijwereld veel termen bestaan als negatief en 
positief, een foto-opname op filmmateriaal, is een positief een omgekeerd 
negatief. bedoeld wordt dan een zwart-wit lithofilm. deze kan ook uit 
rasterpunten bestaan.
poster, vroeger noemden we dit ook wel een raambiljet. een groot vel 
papier boven het formaat a3. 
prägen, verschillende vormen van een stempel drukken. blindstempel 
zonder inkt wat diep persen van de stalen beeldvorm in de ondergrond, 
papier, karton of lederband. kan ook met een goudinkt of andere kleur. 
zelfs met bladgoud. 
primaire kleuren, de primaire kleuren zijn de kleuren die theoretisch 
volstaan om, als ze door menging met elkaar gecombineerd worden, het 
grootst mogelijke kleurengamma, of gamut te verkrijgen.
in het subtractieve systeem, bij het mengen van verf of bij het maken van 
drukwerk, zijn de primaire kleuren geel, cyaan (een lichte kleur blauw) 
en magenta (een soort roze). bij het additieve systeem, het mengen 
van licht, zoals dat gebeurt op een beeldscherm of bij toneelverlichting, 
zijn de primaire kleuren rood, groen en blauw. in het ideale geval levert 
het mengen van alle kleuren zwart op. in de praktijk blijkt dit niet het 
geval, daarom bestaat het kleurensysteem voor drukinkt en de meeste 
kleurenprinters uit vier kleuren: cymk ofwel cyan, magenta, yellow, 
key (black).
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printopaak, houtvrij machinecoated papier van van gelder zonen. 
verbeterde de naam tot printoprint met gesatineerd en mat mc. 
gesatineerd in 70, 80, 90 grams en mat papier in 70, 80, 90 en 100 gram.
proefpers, proeftrekken van het zetsel en de cliché’s op kunstdrukpapier 
voor scherpe afdrukken die in de werktekening worden geplakt. maar ook 
de proefpers bij de lithograaf voor afdrukken van de offsetplaten op het 
juiste soort gekozen papier uit de drukkerij. 
puncturen, (boekdruk.) elk der beide stiftjes aan het timpaan 
(een raamwerk waarop het papier is gespannen) van een handpers, 
waarmee het te bedrukken blad wordt vastgestoken en waardoor men 
bereikt dat de schoondruk en de weerdruk precies op elkaar vallen.
punt, deeleenheid van een augustijn, 1 cicero of 1 pica. een twaalfde van 
een cicero, klein breedtemaatje van 0,35146 mm. ook aanduiding in de 
maateenheid voor hoogte en breedte van drukletters, de corpsgrootte. 
in de drukkerij wordt een puntspatie vliesspatie genoemd.
puntgroottes hebben een naam in systeem europees, ingedeeld in 
nederlandse zetterijtermen:

1  punt,  klein achtje
1,5  punt,  achtje
2  punt,  vierkantje
2,5  punt,  microscopie (micro)
3  punt,  kwart
4  punt,  een halfje
5  punt,  parisienne
6  punt,  nonparel
6,5  punt,  een insert
7  punt,  kolonel
8  punt,  kleintje
9  punt,  borgis
10  punt,  garamond
11  punt,  mediaan
12  punt,  cicero
14  punt,  grote cicero
16  punt,  tertia (drietje)
18  punt,  1,5 cicero
20  punt,  secunda
24  punt,  dubbele cicero
28  punt,  dubbele mediaan
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32  punt,  dubbele tertia
36  punt,  kanon
42  punt,  grote kanon
44  punt,  parijs romein
48  punt,  klein missaal
54  punt,  missaal
60  punt,  sabon
66  punt,  grote sabon
72  punt,  6 cicero
84  punt,  7 cicero
96  punt,  8 cicero
puntlijn, de naam zegt het al een lijn van 1 punt dikte. dit is zéér dun. 
er is een verschil in puntgroote in het systeem anglo-amerikaans en 
europees. anglo-amerikaans is eén punt dik: 0,0351358 cm. 
europees in maat: 0,037592 cm.
puntraster, rastergroottes worden opgegeven met een getal dat het 
puntraster in grof of fijnheid reproduceert van het origineel opzicht of 
doorzichtmodel. een laag getal opgeven als raster is grof in puntgrootte. 
hoe hoger het getal hoe fijner de drukpunt zal zijn en er meer details in 
de halftonen zichtbaar worden. rasters nummer, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 
48, 54 en 64. in een uiterst geval bij bijzonder papier en kwaliteit drukpers 
werd wel een raster 72 gebruikt.
puntverbreding, ook wel genoemd puntgroei. effect dat optreed 
doordat het papier sterk zuigend is zoals krantenpapier en offset. 
bij het drukken van gerasterde foto‘s en illustraties op papier met een min 
of meer open structuur, ontstaat er in de middentonen en diepe tonen 
rasterpuntverbreding door de wegslag van inkt in het papier. hierdoor 
wordt het toonverloop in foto‘s ongunstig beïnvloed (50% raster wordt 
bijvoorbeeld 65%). diepe tonen krijgen een vlekkerig beeld, ze verliezen 
scherpte en detail. om dit te vermijden moet de lithograaf de puntgroei 
compenseren door de rastercurves te verleggen en verlagen. bij kranten 
papier is de puntverbreding ca. 30%, bij offset- en bankpostpapier 
ca. 20 a 25%, bij mat mc ca. 5%.

r
rakeldruk, kan zijn vlakdruk of zeefdruk. term voor afvegen van inkt en 
water of door middel van een rakel die over de zeef gaat en inkt door de 
zeef drukt op het papier of andere ondergrond. 
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rapen, waren er verschillende losse vellen gesneden uit de plano gedrukte 
vellen en die moesten een volgorde vormen tot een andere behandeling 
op stapels dan werd in de binderij door meisjes de opeenvolgende volgorde 
geraapt vanaf de andere soort pagina’s.
ze lopen dan rond om een lange tafel, telkens een pagina van een stapel 
afnemen etc. tot het einde tafel de eindstapels in katerns liggen.
rapidograph, tekenpen. verwisselbare koppen op de houder. 
lijndiktes tekenen van 0,1 mm tot 2 mm.
rasterhoek, deelkleuren als cymk hebben een verschillende rasterhoek. 
op elkaar gelegen in de afdruk idem vormen de rasterhoek en de 
betreffende rasterpunten een vermenging van de kleuren. de vorm van 
de rasterpunten ligt te samen in een ronde ‘rozet’. uitgaande van een 
linkerkantlijn verticaal op 0° is de rasterhoek voor zwart 45°, geel is 90°, 
magenta 75° en cyan 105°.
er kan echter door de lithograaf een andere benadering worden gemaakt 
in rasterhoeken. dat ligt aan het te drukken werkstuk. namelijk een 
tweekleurendruk of een driekleurendruk. bij een tweekleurendruk staat het 
zwarte raster onder een hoek van 65° en de daarbijbehorende tweede kleur 
onder 75°. bij een driekleurendruk staat de zwarte rastervorm onder 45°. 
de tweede kleur onder een rasterhoek van 75° en de derde kleur heeft een 
rasterhoek van 105°. 
rasters, glasplaat of film waarop een netwerk van haaks op elkaar 
staande lijnen staat. dit vormt een raster met open ‘gaatjes’. bij de opname 
van een opzicht of doorzichtmodel verkrijgt men een filmbeeld dat een 
stippenpatroon laat zien, gerasterd. er zijn heel veel soorten van rasters, 
cirkelrasters, lijnrasters, puntrasters. in verschillende groottes van punt of 
lijn. de meest gangbare benaming voor fijnheid is van grof tot fijn is raster 
24, 28, 30, 36, 40, 42, 46, 48, 54 en 64. het getal geeft aan de hoeveelheid 
lijnen per centimeter. hoe fijner het raster, hoe duidelijker de afbeelding. 
rechtslijnend, als een tekst (kopij) gezet wordt kan gekozen worden 
waar de kantlijn moet komen. is de kantlijn rechts is dit rechtslijnend. 
recto, de rechterpagina in boek of brochure. 
registeren, schoon en weerdruk dienen in hoektekens en ook in 
tekstregels passend te zijn. ook het precies passend zijn van na elkaar 
gedrukte kleuren. 
reglet, een reep of staaf wit (lood) om te spatiëren, bijvoorbeeld een heel 
stuk wit naar de volgende alinea. wel 6, 12, 24 punten dik. vervangt de 
functie van vele dunne blanco regels van het corps. 
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rekenschijf, wordt gebruikt door de ontwerper om het verlangde 
percentage op te geven voor opzicht- en doorzicht modellen voor vergroting 
of verkleining. 
revisie, een proef van eerste orde waarin auteur, ontwerper of corrector 
de correctie aangeeft en retour stuurt naar zetterij of lithograaf. 
reprocamera, een belangrijk apparaat om de deelnegatieven te maken. 
Met een modellenbord, objectief en filmhouder. horizontaal of verticaal 
werkende camera. werkt met of zonder spiegel of prisma. 
hetgeen betekent leesbaar of onleesbaar opnemen. dit is van belang voor 
de emulsiezijde (contactzijde) van de film. bekend leverancier is koot met 
haar reprocamera ‘supernova’. en het bekende merk ‘klimsch’.
reproductiefilm, een zogenaamde ‘steile’ film. orthochromatisch 
hetgeen betekent dat bij belichting op normale waarde belichtingstijd het 
grijsbeeld in het zwart of in het wit (blanke deel) valt. 
reprografie, met behulp van een reprocamera worden de 
opzichtmodellen en tevens de doorzichtmodellen gefotografeerd. 
door middel van filters in de camera komen er deelnegatieven op film van 
de basiskleuren die het origineel bevat. vanaf deze negatieven kunnen 
allerlei toepassingen verder gaan om te komen tot reproductie en het 
maken van meerdere kopieën. dit door rasteren van de deelkleuren, met 
percentages van toon en grofheid of fijnheid. van toepasbare rastervormen 
en belichtingstechnieken zoals incopieren of wegbelichten.
retouche, als een opzichtmodel bijvoorbeeld een foto een aanpassing 
moet hebben in plaatselijke dekking of er moet wat van worden verwijderd, 
dan heet dat retouche. de ontwerper kan dit zelf doen met maskers en 
airbrush of opgeven aan de lithograaf het bewuste deel te vervangen door 
een vorm (apart geleverd) in te kopiëren of plaatselijk door te drukken in 
toonwaarde of juist lichter uit te laten springen.
lithoretouche bestaat ook. als een lithopunt te zwaar is in haar kleurtoon 
kan men de lithofilm plaatselijk etsen met etsvloeistof en de drukpunten 
wat kleiner maken. voorzichtigheid en ervaring is hierin geboden. 
te veel etsen is onvermijdelijk tot opnieuw litho’s maken. als de ontwerper 
een slechte foto moest plaatsen kan hij deze met opdracht van bewerkingen 
in stadia van opname hooglicht, middentoon, en donkere partijen deze nog 
enigszins ‘redden’ tot een afdrukbaar resultaat. extra handelingen waren in 
deze litho-opnames het weer samen tot een geheel brengen. 
deze extra (be)handelingen vallen onder retouche en werden extra 
berekend in de kostprijs. 



47

riem, hoeveelheid papier van 500 vel.
rillen, het maken van een vouwlijn in papier of karton meestal machinaal 
door rilmachine die de stalen slaglijn iets in het papier of kartonoppervlak 
perst. hierna kan goed worden gevouwen zonder kreuken. 
roland, drukpers b.v. roland 800. In 1972 een vellen vierkleuren offsetpers 
met een eerste inktcontrolesysteem. 10.000 vellen per uur.
rondhoeken, het met behulp van een (meestal handmatig bediend) 
apparaat afronden van rechte hoeken. uiteraard kunnen ronde hoeken ook 
tijdens het stansen worden aangebracht. 
rondzetten, tekst die op een cirkelrand staan, of ovaalrand. of deel van 
de cirkel. dit kon typografisch in lood haast niet. dus werd dit letter voor 
letter geknipt en geplakt van een tekstregel. of geplakt met afwrijfletters. 
meestal wat groter dan nodig en werd in cliché of litho-opname in het juiste 
percentage van verkleining op maat verkregen.
romein, gewone rechte letter, dus geen cursief. 
rotaprint, kleinoffsetmachine voor op kantoor. ricoh is ook een 
kleinoffsetmachine merk.
rotatiepers, veelal gebruikt met rotogravure techniek in de diepdruk 
procédé. voor zeer grote oplages geschikt. veelal magazines. 
roteren, beelden en teksten staan meestal links rechts op de pagina. 
hoeft niet vanzelfsprekend te zijn. de ontwerper kan ook opgeven bij de 
drukkerij het gewenste beeld van tekst of foto in een bepaalde hoek te 
roteren. plus graden, minus graden. zelfs 180 of 360 graden roteren. 
royaal, papierformaat 50 x 65 cm.
rozet, samenvalling van rasterpunten cyan, magenta, yellow en (k) zwart 
tot een sluitend drukbeeld. 
rubbercilinder, de drukcilinder die met rubberdoek is bekleed van de 
offsetpers. deze cilinder neemt het drukbeeld over van de plaatcilinder. 
het rubberdoek brengt het inktbeeld over op het papier. er is nog een vierde 
cilinder in het spel, de tegendrukcilinder. deze leidt de papierbaan naar en 
tegen het rubberdoek. 
rubberdoek, de derde cilinder op een offsetpers. de drukplaat bevindt 
zich op cilinder 1. toont een leesbaar beeld. de cilinder 2 is de inktrol, inkt 
de drukplaat in en de drukplaat drukt af op het rubberdoek en draagt een 
gespiegeld beeld, die op zijn beurt weer afdrukt op het vel of rollenpapier. 
een leesbaar beeld. met rolcilinders kan dit drukproces heel snel gaan.
rug, het midden van een boekomslag. bij een brochure de vouwlijn waar 
de nietjes komen.
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rugwit, het wit dat zich tussen twee naast elkaar gelegen pagina’s 
bevindt.

s
sans serif, een lettertype zonder schreven. men spreekt van schreefloos. 
scalpels, chirurgische mesjes waarmee de werktekenaar de tekstregels 
op papier of film kan snijden waar nodig. ook handig bij het pakken en 
snijden van tapes. 
scannen, door middel van licht wordt een foto of dia, lijn voor lijn 
afgetast, daarna verdeeld in de vier drukkleuren (cyaan, magenta, geel en 
zwart) en op film lijn na lijn inbelicht, gerasterd en al. 
schaafkarton, geprepareerd karton, zwart of geheel wit met een gesso 
oppervlak. met een mesje of scherpe naald wordt er geschaafd en getekend 
om het effect van een lijngravure te verkrijgen. 
schone proef, van het zetsel bestaat een ‘vuile’ proef. als die is 
goedgekeurd voor ‘goed voor afdrukken’ wordt het zetsel op een machinale 
proefpers op kunstdruk of barietpapier scherp afgedrukt. 
schoondruk, de eerste bedrukte zijde van een vel papier. 
schoon en weer, papier wordt aan twee kanten bedrukt. recto verso.
schoonsnijden, afgewerkt drukwerk dat aan alle kanten besneden is. 
schreef, lettertype beeld met kleine streepjes aan voet en stok. 
men spreekt van, met schreef.
schuifkaliber, schuifmaat om papierdikten, leggerdikten, rol- en 
cilinderdiameters alsook plaatdiktes te meten.
schuin, hier bedoelen we niet cursief mee maar dat een regel of foto een 
aantal graden gedraaid gaat worden.
scitex ct, de ct-indeling (scitex continuous tone) wordt gebruikt 
voor professionele afbeeldingsverwerking op scitex-computers. cymk-
afbeeldingen die zijn opgeslagen in scitex ct-indeling hebben vaak zeer 
omvangrijke bestandsgrootten. deze bestanden worden gegenereerd voor 
invoer met behulp van een scitex-scanner. afbeeldingen die zijn opgeslagen 
in de scitex ct-indeling worden afgedrukt op film door middel van een 
scitex-rastereenheid, die scheidingen aanbrengt met een gepatenteerd 
scitex-halftoonrastersysteem. dit systeem produceert zeer weinig moiré-
patronen en wordt vaak vereist voor professioneel kleurwerk, bijvoorbeeld 
voor advertenties in tijdschriften.
scitex iris, iris 3024 printer die prepress proeven levert genaamd giclée. 
rasterloos printen van de afbeelding. later werd de inkt verbeterd en kreeg 
men een certified art giclée, de print werd meer houdbaar kleurbestendig.
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serif, een lettertype met schreven. 
slash, in de tekst een schuine streepje. /
slip proef, proef van het zetsel uitgedraaid in lange stroken voordat de 
pagina‘s opgemaakt zijn. de omvang van het zetsel wordt duidelijk. 
sluiten, als er sprake is van gescheiden kleuren die over elkaar heen 
gedrukt gaan worden dienen de aparte drukgangen met de andere kleur 
sluitend op elkaar te liggen in de afdruk. indien er niet sluitend beeld 
ontstaat spreekt men van een misdruk.
sluitkooi, vormsluitstuk. oudere types zijn (schenen) en (rolletjes) berust 
op een tandjes- wigsluiting. later type is de parallel-evenwijdige sluiting. 
een slotje in een vijsje draait de baard uit. dit met een t-sleutel. de maten 
van een sluitkooi zijn 12, 18, 25 mm breed en de vijsjes 4, 6, en 7 mm. 
sluitkooien zijn er in enkele vorm en dubbele vorm met diverse lengtes.
smetten, overzetten van inkt op het volgende drukvel. 
smoutwerk, ook smoutletters. afwijkend zetten van de letters in groottes 
meer dan 48 punt met combinaties van kleinere corpsen. 
ook genaamd voor speciale types in fonts. of voor bijvoorbeeld speciaal 
kleinwerk als visitekaartjes.
snelpers, heeft een vlakke wagen papierinvoer en uitvoer van 
papiervellen.
snijden, voordat het papier op de drukpers gaat moet er worden 
voorgesneden tot het juiste papierpersformaat. de drukpers moet marges 
van wit hebben op het drukvel voor aanleg, knijp en afwikkeling van de 
vellen. als het drukwerk geheel gereed is volgt nog een nabewerking van 
snijden van de vellen wat korter voor brocheren etc. tenslotte wordt na 
het brocheren, lijmen, nieten elk werkstuk schoongesneden tot het juiste 
afgewerkte formaat. alle snijdingen gebeuren in een handmatige stapel 
vellen of afgewerkte drukvellen cq. brochures of boeken.
snijmachine, de drukkerij heeft twee snijmachines. eén staat in het 
papiermagazijn om de vellen die uit de riemen komen voor te snijden op 
het formaat dat past bij de gekozen drukpers. tevens wordt het papier 
nagekeken op de juiste looprichting en een correcte aanleghoek. de andere 
snijmachine staat in de binderij voor het schoonsnijden van het drukwerk 
op het afgewerkte formaat. bekend merk destijds is de polar.
snijtekens, meestal hoektekens maar kunnen ook dunne lijntjes zijn 
waar de pagina nog meer extra gesneden of geperforeerd dient te worden. 
tot het afgewerkte formaat.
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spanjool, als er een vuiltje of stofje op de inktrol, drukplaat komt drukt 
dit een onregelmatigheid af op het papier. meestal is dit een licht of donker 
puntje met een kringetje eromheen op de afdruk. vooral goed te zien bij 
effen kleurvlakken. de benaming komt van historisch spanjaard. 
ongewenst persoon.
spatie, de witruimte tussen de woorden. heeft de standaardbreedte 
van het corps 1/3 vierkant. om de regel uit te vullen bij engelse regelval, 
op de zetbreedte werden corpsvierkanten gezet. bij uitlijning einde regel 
(uitgevuld) moest men tussen de woorden spatiewit toesteken met halve 
en hele punten. men kent ook letterspatiëring: normaal is een letterbeeld 
standaard van het corps. afspatiëren, de letters komen dichter bijeen en 
aanspatiëren de letters gaan meer uit elkaar. 
speedmaster, drukpers van heidelberger. in verschillende types 
van 4 kleuren, 5 kleuren, 8 kleuren tot wel 10 kleuren te drukken. 
vellenoffsetmachine met ingebouwde controlescanner, controleert elk 
gedrukt vel met behulp van de meegedrukte brunner controlestrips.
spiegelen, het kan voorkomen dat een illustratie of foto ‘verkeerd’ staat 
in de lithografie. fout gemonteerd of de film is niet aan de juiste zijde met 
emulsie. maar het kan ook zijn dat de ontwerper opzettelijk opdracht geeft 
om van de originele foto een spiegelbeeld te laten maken omdat de foto 
beter oogt op de linker of rechterpagina van de lay-out. 
spread, 2 pagina’s naast elkaar in het midden van een katern. 
ook als twee pagina’s getoond worden met een overlopend beeld. 
staartwit, de onderste witte marge van een pagina. dit is beneden 
de zetspiegel. 
staffelinleg, een inlegsysteem op een drukpers. plaats waar de vellen 
aangevoerd worden en zij enigszins over elkaar heen vallen. 
stansen, na het drukken van het vel of na het schoonsnijden van het 
werk een gat of een vorm uitstansen. bijvoorbeeld ronde hoeken maken 
aan een kaart of pagina. een kartelrand of gebogen rand eraf stansen. 
etiketten van ovale vorm. een halfautomatisch apparaat met een bakstans 
een stalen mesvorm die meerder vellen in register kon stansen of een 
stansmes dat op een blok hout was gemonteerd met de stansvorm. 
vel na vel werd dan machinaal gestanst. de plano vellen werden dan in 
de papiervorm ‘uitgebroken’. de ontwerper of werktekenaar diende een 
stansmes-vorm in outline zeer zorgvuldig te tekenen op ware grootte. 
de stansmes fabrikant maakte hier een positief film van. door belichting 
op een gevoelige metaalplaat werd onbelicht metaal weer weggeetst en 
verder uitgefreesd tot een ‘scherp mes’, het blok of bak. 
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steekwit, opvul loodstaven en blokken om zetsels in te sluiten in het 
insluitraam. 
steen, wordt zo genoemd is een tafel met vlakke stenen of metalen blad. 
precies zuiver vlak zonder oneffenheden. deze tafel wordt gebruikt voor het 
insluiten van zetselpagina’s met een insluitraam.
steendruk, eerste vorm van lithografie. tekenen op een kalksteen met 
een vettig krijt, inkt en wassing. een lichte etsing van de steen volgt (niet 
afdrukbare delen) en het gommen van de wel drukbare delen. door het 
principe van vette inkt en vochtige steen waar geen inkt op hecht, werd 
een vel papier onder druk op de steen geperst door een beweegbare rol en 
er weer afgepeld. als er meer kleuren nodig waren werd het paswerk met 
andere stenen, andere inkt(en) en hetzelfde drukvel pas krijgen.
steunkleur, aparte drukgang met een kleur die niet standaard is bij de 
vierkleurenreeks, cyan, yellow, magenta en black. maar men kan ook alleen 
in een steunkleur drukken of met meerdere steunkleuren in drukgangen. 
vernissen blank of gekleurd wordt ook gerekend tot een steunkleur- extra 
drukgang. steunkleuren hebben een systeemnaam van fabrikant en 
kleurnummer. de meest gebruikte is het pantone kleursysteem.
stolpen, is het drukvel over de kop keren. op de helft van de oplage. 
een halve slag vellen draaien van je af of naar je toe. dan weer inleggen 
en verder drukken. dus op beide zijden van het papier wordend dezelfde 
pagina’s gedrukt. bij schoon en weer drukken toegepast als voor en 
achterzijde op een zijde samen staan. paginakoppen staan dan tegenover 
elkaar. let op het registeren. 
stokhoogte, letter stokhoogte is de hoogte die boven x hoogte staat. 
stopcilinderpers, een johannisberg drukpers voor hoogdrukvormen met 
een wagen. de drukrol staat stil als de drukvorm (hoogdruk) teruggaat naar 
het beginpunt van de pers. een enorm gevaarte als drukpers nl. 
3,28 x 1,38 mtr. met een papierformaat te drukken op 80 x 60 cm. 
de papierinleg was handmatig. wel met een zuignapgeleide aanleg. 
naam van de machine was ‘stormer’ of ‘herzog’.
stype of stereotypie, van hoogdrukzetsel of van eén of meer clichés 
kan men door middel van een matrijs en de flan een stereotypie maken. 
men heeft dan eén grote vorm gegoten met behulp van de flan van alle 
kleinere zetsels en clichévormen samen. zo kan er geen verschuiving, 
breuken en scheef trekken meer ontstaan van losse onderdelen bij de 
vormeninslag. de pers bezit nu eén grote afdrukplaat. wordt ook toegepast 
op een cilindervorm.
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stramien, bij vele pagina’s die een gelijke zetspiegel, kolommen 
en marges hadden was het handig een basisstramien te hebben als 
werktekening voor het opmaken van de pagina’s. voorgedrukte papiervellen 
voor aparte of spreads pagina’s met daarop de lichtblauwe kolommen en of 
regelafstanden, de hoektekens en paskruizen meegedrukt. 
hierop kon de werktekenaar of ontwerper zelf met zijn inktpen nauwkeurig 
in zwart lijnen en kaders tekenen. strookteksten moesten op het 
stramienvel wel nauwkeurig haaks geplakt worden. bij filmmontage kon 
dit ook door een transparant stramienpositief in blauwe ruitjes op de 
lichttafel te leggen en hierop de blanke montagefilm vast te zetten en hier 
afzonderlijk de teksten en fotolitho’s te monteren met tape of spuitlijm. en 
dit alles te monteren in spiegelbeeld, met emulsielaag naar boven. 
het is contact met de drukplaat die dan weer positief leesbaar is.
strokenproef, alle zetsel dat is afgedrukt, ook fotozetsel zonder enige 
zetspiegel. gewoon alles achter elkaar op smalle drukvellen of fotorollen.
stroppen, het papier geleid niet in oplopende vellen. 
storing op de drukpers.
structuurvellen, afwrijfbaar met patronen, rasters, backgrounds, alles in 
zwart-wit.

t
tab, inspringen van wit op een zetregel. kan ook in de regel plaatsvinden 
zelf op meerder plaatsen. de ontwerper dient de instructie te geven op de 
kopij waar in te springen op een gegeven zetbreedte vanaf de linkerkantlijn. 
tack, taaiheid van drukinkt. houdt verband met de afwikkelsnelheid van 
het vel papier, de snelheid van de pers. als die niet goed is afgesteld of 
de inkt teveel tack heeft kan dit afwikkelen leiden tot ‘plukken’ van het 
papier. het vertraagd de inslagtijd (grijpen) van het vel, de looptijd naar de 
tweede cilinder.
technische camera, grootformaat fotocamera met balg. 
de voorzijdeplaat heeft het objectief en de achterplaat heeft de filmhouder. 
beide panelen zijn instelbaar te draaien zowel horizontaal als verticaal. 
de filmformaten zijn verschillend met cassettes voor rolfilm alsook voor 
vlakfilms. van 9x6 cm tot wel 24 x 36 cm. de technische camera wordt het 
meest gebruikt voor opnames in dia’s. 
tegendrukcilinder, de cilinder op de offsetpers die het papiervel of de 
papierrol geleid en constante ingestelde druk geeft aan het papier. 
de rubberdoekcilinder met beeldinkt draait over het papier in gelijke 
snelheid als de tegendrukcilinder. 
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tegenhouden, vakterm die voorkomt bij de lithografische handelingen 
met een foto-opname halftoonnegatief en een tweede opname 
halftoonnegatief met een langere belichtingstijd. de tweede opname 
vertoont een meer doortekening in de donkere partijen van de foto. 
door beide negatieven te voorzien van afdekmaskers voor lichte en donkere 
partijen, kan met het incontacten in register om de beurt,
eén positief worden verkregen met normale hooglichten ‘tegengehouden’ 
en doortekende details (van de tweede opname) in de donkere partijen van 
de originele reprofoto. 
tegenplakken, een omslag van bord waarop het gedrukte vel omslag is 
geplakt moet aan de achterzijde ook geplakt worden om krom trekken van 
het karton te voorkomen.
titelpagina, de eerste pagina van een boek. 
toe-stellen, bijwerken van hoogteverschillen die in zetwerk kunnen 
voorkomen. de drukvorm krijgt incidenteel dunne stukjes papier onderop.
tracé, andere naam voor transparant vel papier. hierop staan 
bewerkingsopdrachten. 
transparant, een overlayvel over de werktekening heen waarop de 
ontwerper de aantekeningen schrijft wat er met het onderliggend beeld 
moet gebeuren in technische handeling en/of hoe het eindresultaat moet 
zijn. bijvoorbeeld aangeven de percentages van de deelkleuren voor 
koppen, teksten, tussenkoppen en achtergronden. ook de kaders voor de 
foto’s worden genummerd en beschreven in percentage, raster etc. 
de originele foto’s krijgen ook zo’n transparant met gelijk nummer en 
naam. en ook de bewerking, percentage van vergroting of verkleining, het 
gewenste raster en indien nodig de aanduiding markering van uitsnede. 
is er sprake van een vrijstaand beeld dan is er ook nog een maskertekening 
bij of de opdracht die foto vrijstaand te laten maken.
triltafel, gelijkstootmachine met een vibratie. onder een schuine hoek van 
de tafel wordt de stapel vellenpapier in een hoekaanleg gelijk gelegd.
tussenopname, behoort bij de correctiemethodes. meerdere 
belichtingen in gradaties van het halftoon in hoog licht en schaduwpartijen 
of middentonen om tot een evenwichtig lithopositef te komen. met een 
doortekening in hoge lichten en ook in de zware schaduwen.
tussensnede, de ruimte op het papier dat tussen de schoongesneden 
drukvellen uit gesneden wordt. dit is nodig wanneer er bijv. meerdere 
aflopende kaartjes op 1 drukvel staan. 
tussenwit, naam die verwant is met de spaties van woorden en regels. 
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twee-twee, aanduiding 2/2. betekent twee kleurendruk en dat 
tweezijdig op het papiervel. 
tweezijdig, als een drukvel aan twee kanten wordt bedrukt.

u
uitbreken, na het stansen van een product wordt overtollig materiaal 
verwijderd. met het stansen, blijft het materiaal dat feitelijk wordt 
weggestansd met enkele puntjes aan het gestanste product hangen. 
veelal handwerk in de binderij. 
uitgevuld, de zetregel bevat letters en woorden die de geheel de 
zetbreedte vullen. aan de achterkant en voorkant is het geheel gelijk. 
eén kolomblok. het was de traditionele zetwijze begin vorige eeuw tot wel 
de jaren 1965. daarna kwam de revolte van niet uitgevuld!
uithangen, het verwijderen van eén of meerdere drukplaten van de 
plaatcilinder op een offsetpers. 
uitleg, inrichting aan een drukpers die de gedrukte vellen stapelt. 
uit register, eén of meer achtereenvolgende kleuren corresponderen niet 
meer in sluitwerk dan in de andere vellen van hetzelfde drukwerk. 
uittellen, getypte kopij berekenen om in het gewenste lettertype op 
corps, interlinie en zetbreedte tot een volume te komen van benodigde 
gezette tekst. 
uitvullen, uitlijnen, foto’s en tekst aan de bovenzijde gelijk houden. 
ook voor verticaal gelijk houden van foto’s onder elkaar en ook voor het 
gelijkhouden van marges tussen meerdere foto’s in een blok op de pagina.
uncoated, ongestreken papiertype in diverse kwaliteiten.
uv-lak, een speciale lak ter veredeling van drukwerk. deze lak wordt op 
drukwerk aangebracht indien een hoogglanzend effect dient te worden 
bereikt. de lak kan ook worden ‘gespot’, dit is plaatselijk aanbrengen 
van de lak.
uv licht, gebruikt voor plaatbelichting. drukplaten zijn gevoelig gemaakt 
in emulsie voor uv.

v
variapagina’s, heeft een dagblad een bijlage bijvoorbeeld zaterdags dan 
is de naam voor de extra katern(en) variapagina’s. hebben een afwijkende 
lay-out dan normale krantopmaak. 
vast wit, een uitgevulde zetregel krijgt een gelijke hoeveelheid wit 
(loodblokjes) tussen de woorden. 
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vergaren, volgorde plaatsen van de katerns van een boek of brochure. 
vergé, papier met watermerk als lijntjes te zien. 
vergrotingspercentage, opdracht die de ontwerper geeft aan 
de lithograaf het te fotograferen werkstuk, werktekening, deel van 
werktekening, losse kopregels om in te kopiëren in de pagina, foto’s en 
dia’s, te voorzien van een rekenkundig percentage te komen tot vergroot 
beeld van het origineel. bijvoorbeeld vergroten 160%. 100% is ware grootte 
van het bijgevoegde origineel.
verkleiningspercentage, opdracht die de ontwerper geeft aan 
de lithograaf het te fotograferen werkstuk, werktekening, deel van 
werktekening, losse kopregels om in te kopiëren in de pagina, foto’s en 
dia’s, te voorzien van een rekenkundig percentage te komen tot verkleind 
beeld van het origineel. bijvoorbeeld verkleinen 60%. 100% is ware grootte 
als bijgevoegde origineel. 
verloop, tekst die in verloop staat betekent dat de geplande tekst niet 
op de pagina past en verloopt naar de volgende pagina. dat kan slecht 
uitkomen, de teksten lopen verder en verder tot het niet meer past op het 
aantal pagina’s. dan is het zaak dat er tekst moet worden ‘ingewonnen’. 
verloop betekent ook een term voor kleur(en) die verlopen van percentages 
in dekking van de kleur. licht naar donker of omgekeerd. 
vernissen, extra drukgang na de voltooide einddrukgang. een veredeling 
van het drukwerk met een vernislaag die all-over of ook plaatselijk kan 
zijn aangebracht op het plano drukvel. soms alleen de omslag maar kan 
ook voor alle pagina’s van een binnenwerk gelden. het bevorderd het 
beschermen van de inktlaag en het soepeler vouwen van de drukvellen. 
verpakking, ontwerpers maken ook designs voor verpakkingen. 
een geheel uitgevouwen doos komt plano op het drukvel. een tekening 
is ook nodig voor het rillen en stansen van het drukvel (karton). een zeer 
precies werk waarbij kennis nodig is van de verpakkingsmachine van de 
fabrikant bij het vouwen en plakken van een doos met inhoud.
sealen van sluitingen moet daarbij ook worden ontworpen en getekend. 
vet, aanduiding van letter die in de letterfamilie zijn naam aanduid voor 
zwaar en breed van letterbeeld. 
vetlopen, teveel inkt op de drukplaat. men zegt ook wel teveel ‘toon’ op 
de drukplaat.
verwijzingstekens, speciale tekens zoals haken, streepjes etc. die in de 
tekstregels bij het te corrigeren woord of de zetfout staan. 
in de marge wordt dit teken herhaald en de verbetering erbij geschreven.
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verzamelhechter, in de binderij staat de verzamelhechter een lange 
machine met (dakvorm) schuifrail. unites die inschuiven. elke unit krijgt een 
gevouwen katern open opgelegd. schuift op naar de volgende unit voor 
het tweede katern. aan het einde van de machine worden de verzamelde 
katerns met gekozen diktedraad geniet tot een brochure. 
vierkleurendruk, is de volgorde van drukgangen cymk.
vier-vier, aanduiding 4/4. betekent vier kleurendruk en dat tweezijdig op 
het papiervel.  
vlakdruk, steendruk, metalen platen, offsetdruk.
vlakheid, noemt men ook ‘slap’, een reproductielitho met weinig 
contrast. 
vochtrollen, de rollen die het vochtwater op de machineplaat brengen.
voetnoot, onderaan de pagina of kolom staat een cijfer of letter dat 
verwijst met een verklaring van gegevens of toelichting van hetzelfde teken 
dat in de kolomtekst staat. voetnoten hebben een ander en kleiner corps 
dan de platte tekst. 
vormraam, insluitraam, metalen frame waarin zetselvormen en 
clichéblokken worden ingeklemd. afhankelijk van drukpersformaat en 
de aantallen van pagina’s op het plano vel. uitvullen met holwit aan de 
buitenzijde wordt met sluitkooien (draaiklemmen) afgesteld. 
vouwbeen, een stukje gepolijst been of hout, +/- 15 cm lang, aan alle 
kanten afgerond, waarmee men met de hand papier kan vouwen. 
vouwen, plano vellen worden gevouwen tot pagina’s. altijd een veelvoud 
van vier. vouwen: enkelvoudig 1 slag, wikkelslag of luikslag, zig-zag, 
kruisslag, parallelslag. of met deze soorten vouwen in combinaties ervan.
vouwvel, eénslag, tweeslag, drieslag of vierslag kan gerekend worden 
tot een vouwvel. zo wordt een katern verkregen. let op de paginacijfers 
staan plano anders op het vel, maar vormen na het vouwen van het vel een 
opeenlopende reeks van paginacijfers.
vrijstaand maken, de achtergrond van een foto of illustratie moet 
eraf gehaald worden. tot een witte ondergrond, of ervoor in de plaats een 
gekleurde ondergrond. een zeer precies werk. bij grote foto’s nog wel te 
doen maar bij kleine dia’s haast onmogelijk. de lithograaf doet dit met de 
reprocamera het origineel 200% of nog meer te vergroten in negatief. 
dit negatief, de achtergrond te maskeren met snijfilm of met dekverf en dit 
negatief weer te verkleinen in doorzicht en verkleiningspercentage tot een 
vrijstaand gerasterd positief. is er sprake van meerkleuren deelopnames 
is een hard masker voor alle kleuren een sluitende oplossing. men kan 
dan ook gebruik maken van eén (dek)masker voor alle kleuren en op 
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alle verschillende kleuren rasterpositieven, de achtergrond als methode 
overbelicht wegbelichten. 
vuile proef, de eerste afdruk van zetsel, zo van de handzetter of 
zetmachine ter beoordeling van lettertype, wijze van zetten, correcties 
aanbrengen, vervangingen etc.
vulwit, de regel uitvullen met niet afdrukbaar lood. de pagina waar geen 
tekst komt opvullen met loodblokken.

w
wagen, deel van de drukpers (kar) waarop de drukvorm tijdens het 
drukken heen en weer gaat. de wagen gaat invaren naar de slede.
wassen, inktrollen geven inkt af op de afdrukplaten. als er platen werden 
gewisseld moest de drukker de drukplaat en het rubberdoek op offsetpers 
wassen. schoonmaken van inkt en vuil. (uithangen) van de drukplaat voor 
archiefopslag en een nieuw werk beginnen door een nieuwe plaat te 
plaatsen (inhangen). 
waxen, afdrukken van tekst werden in de werktekeningen met warme 
wax opgeplakt. 
weduwe, als een volle regel van de nieuwe alinea alleen staat onder aan 
de tekstkolom met een witregel ervoor of de alinea eindigt met als laatste 
regel op de volgende tekstkolom met erna de witregel en volgende alinea. 
staat dus alleen als regel ‘zwevend’ in de tekstkolom.
weerdruk, de achterkant van een schoondruk.
wees, ook genoemd ondergeschoven kindje. een alleenstaand (kort) 
woord op de laatste regel van de tekstkolom. staat niet mooi.
wegbelichten, dit werd wel gedaan om grote montages van films te 
besparen. men kan namelijk ook bijvoorbeeld grote koppen letters op eén 
of meerder drukplaten via een negatieve tekstregel en de rest afdekken 
in de drukplaat (kleur) inbelichten. de ondergrond drukplaat wordt dan 
(wegbelicht). een vorm van maskertechniek. 
werktekening, het eindwerkstuk heeft alle tekst, kaders voor foto’s en 
illustraties, de kopregels, omlijningen van achtergronden etc. kan per pagina 
zijn of in inslagschema’s. geheel voorzien van hoektekens en paskruizen 
gereed voor (deel) gescheiden cameraopnames door lithograaf. 
wordt ook paste-up genoemd. krijgt een trace-vel eroverheen met de 
instructies van de ontwerper. 
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witbalans, een belangrijk aspect in een foto en ook de reproductie ervan. 
deze witbalans is namelijk te wijzigen in (soms) opzettelijk te veranderen 
in de witte hooglichten, de grey middentonen en de donkere partijen in de 
foto. de ontwerper dient rekening te houden met het soort papier waarop 
gedrukt wordt. alle papier is niet even wit! er is verschil in opzichtmodellen, 
tekeningen en foto’s en de beperkte contrastomvang van doorzichtmodellen 
als dia’s. hij bepaalt of er meerdere tussenopnames nodig zijn.

x
x-hoogte, is het letterbeeld zonder stok en baard. ook wel de regelhoogte 
genoemd.

y
yellow, standaard inkt vierkleuren is geel.

z
zadel, behoort bij de snijmachine als een blok met handgreep om de 
papierstapel te schuiven en gelijk te stoten in de aanleghoek. automatische 
snijmachines hebben mechanische zadels die de papierstapel haaks 
positioneren. de maat is afleesbaar op display(s). zadels kunnen zelf onder 
een gradenhoek worden versteld om zelfs iets schuin te snijden. 
zeefdruk, vorm van vlakdruk met een gaasframe waarop de afbeelding 
is ingeëtst en een drukrakel die de opgebrachte inkt op het gaas trekt over 
de ondergrond. deze ondergrond kan allerlei materiaal zijn, papier, linnen, 
metaal, plastic of keramiek. 
zetbreedte, de ontwerper geeft aan de zetterij de zetbreedte door hoe 
breed de regel moet zijn van de te zetten tekst. op de kopij die naar de 
zetterij gaat schrijft hij de instructies van breedte in augustijn of cicero’s. 
zethaak, een metalen houder waarin de zetter de losse loodletters achter 
elkaar plaatst tot woorden en regels. er zit op de zethaak wel een schuifje 
met klem dat de regel of losse letters kan vastklemmen. 
zetinstructie, de ontwerper bepaalt op de getypte kopij met het 
aangeven van handgeschreven zetopdrachten in de marge, hoe de tekst 
gezet moet worden. in monotype of linotype of fotozetsel. zoals aangeven 
van lettertype(s) corpsgrootte, interlinies, inspringen tab, alinea’s, 
zetbreedte en kolomhoogte, kapitalen, tussenkoppen en cursieven, speciale 
tekens, vet, mager, condensed, soort van regelval en nog veel meer zaken 
zoals afdrukken op het soort papier en vooral wanneer het klaar moet zijn. 
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zetsel, tastbare in loodvorm letters. ook het fotozetsel, de print ervan. 
zetspiegel, op een pagina een vastgestelde maat waarin het zetsel, 
de tekst wordt opgesloten. paginacijfers vallen daar niet onder. buiten de 
zetspiegel vallen de witmarges boven, onder, links en rechts. 
zetterij, afdeling van de drukkerij waar de letterkasten staan, monotype 
of linotype zetmachines, de ludlow machine, handpers en proefpers. 
vakmensen, de zetters verzorgen de opdrachten, maken de tekstproeven, 
doen de tekst inslaan en geven transport naar de boekdrukkerij. is er sprake 
van een fotografische zetterij, dan is deze apart in afdeling. ook hier spreekt 
men van zetterij. zij beschikt ook over een ontwikkelmachine waar de 
belichte tekst (op papier of film) wordt ontwikkeld. gereed voor de studio 
werktekeningen. een (foto)zetterij kan ook een extern bedrijf zijn, dat 
fotoprints of afdrukken van zetsel levert aan de drukkerij, reclamebureau of 
opmaakstudio. 
zetwerk, of dit nu handwerk loodletters zijn, regeltekst met linotype, 
fotozetsel stroken tekst, kopregels apart, strokenproeven, alles wat met 
tekst te maken heeft. 
zijwit, de witmarge aan de buitenkant, de afsneekant van de pagina. 
oneven pagina’s rechts, even pagina’s links. 
zinkdruk, de offsetplaten kunnen van zink zijn of van aluminium.
zwart, standaard inkt vierkleuren is zwart. k. (key) of black.
zwart-wit, afdrukken van zetsel en ook fotozetsel moet goed scherp 
afbeelden en beslist goed zwart-wit zijn afgedrukt. dit om bij de lithograaf 
bij orthochromatische opnames de juiste vorm te behouden. is het contrast 
van afdrukken te weinig dan kan de litho het letterbeeld bij de belichting 
net te mager (dun) tonen. is een andere opname van goed zwart wel goed 
in hetzelfde werk, dan is er uiteindelijk een soort optisch tekstverschil te 
zien in een grijsheid op de afgedrukte pagina’s.
zweem, een kleurendruk wordt vervaardigd met de vier hoofdkleuren, 
cyan, magenta, yellow en zwart. zodra eén of meer kleuren die vermengd 
zijn met elkaar een dominante kleur geeft die niet overeenkomt met het 
origineel (opzicht of doorzichtmodel) spreekt men van een kleurzweem. 
bijvoorbeeld te veel toon in het cyan een blauwzweem, teveel cyan 
en yellow, een groenzweem. herkenning is een must waar de zweem 
vandaan komt. correcties in de rasterpercentages van de hoofdkleuren 
is noodzakelijk. is het niet de lithofilm zelf? dan is een drukplaatcontrole 
nodig. is die wel juist belicht? of is de drukpers in een kleur te mager of te 
vet in inkt naar de drukplaat?
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de meest voorkomende handelsnamen en specialisme 
in de oude drukkerij.

agfa reprofilms
alro alroderen
blikman en satorius rotaprint, kleinoffset
bürhmann’s gh papiergroothandel
delbo boekdrukmaterialen
hagra monotype zetmachine
hollandia  papierindustrie
koningsveld & zonen nv machinehandel, cliché’s
lettergieterij ‘amsterdam’ intertype zetsel
linmij poetsdoeken
mahez machinehandel drukpersen
miller drukpersen
monotype corporation gietmachine ‘supra’
n. tetterode intertype zetsel
proost & brandt nv papiergroothandel
reproductie compagnie cliché’s, litho’s en drukplaten
rudolph meyers drukinktfabriek
ruis papiergroothandel
van gelder zonen nv papierfabriek koninklijk
van leer cliché’s
van son drukinktenfabriek
vrg papiergroothandel
wifac cliché boormachines
winkel en fallert proefpersen 

handelsdrukkerij boekdrukkerij

ik ga het verder analyseren over de vraag wat de ‘oude’ 
drukkerij betekende als een communicatiepartij in de 
samenleving van de vorige eeuw. het eerste antwoord is 
bevestigend, ja een communicatie was er. en is dat nog zo? 
al vanaf de eerste uitvoering van de boekdrukkunst ligt de 
essentie van iets te vermeerderen van een origineel. 
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het toonbaar en toegankelijk maken. niets te verbergen of 
het origineel niet te laten zien. een veelvoud van kopieën 
maken kon met de uitvinding van het boekdrukken. 
het werd een succes. zo is ook ontstaan de vraag en het 
aanbod voor de boeken. een vorming in de maatschappij de 
mogelijkheid tot bezit en kennis te komen. een leerproces 
voor de mensheid. over het onderwerp te communiceren. 
een sleutelwoord dat vooral in een maatschappij nooit weg 
mag gaan. maar het krijgt gelijk ook een aspect mee, dat is 
commercie. dat betekent handel, opbrengst en economie. 
en levert werkplaatsen op. die ‘oude’ drukkerij met haar 
handwerkzetsel ziet mogelijkheden tot betere machines die 
het drukproces verbeteren, versnellen, zoals beter papier, 
betere drukinkt en de kleurendrukken.

naarmate de technieken van drukken veranderen in de eeuwen, veranderd 
ook de communicatie en commercie hierin mee. was het vroeger in druk 
meer een boek met lettertekst, al of niet historisch, het veranderd in 
atlassen, technische beschrijvingen van werktuigen, anatomische illustraties, 
flora en fauna-illustraties. het gaat de hele wereld over. het drukwerk geeft 
alle informatie al moet je het wel kopen. vrij drukwerk in prijs was er niet.

de druktechnieken worden uitgebreid en vrije kunstenaars gaan ook over op 
een fabricage van de meervoudigheid die ‘kunstdrukken’ worden. 
in een serie illustratievellen afdrukken van een origineel als een kunstwerk, 
beschikbaar voor een bepaald geldbedrag. een simpele basis ligt aan deze 
communicatie-commercie. afdrukken!

en wat is afdrukken? het betekent afwikkeling, overdracht op materiaal, 
ondergrond en oppervlak. de oermens deed dit al met zijn kleurige 
kleihanden af te drukken op een rotswand. een vorm van vlakdruk. 
daarna volgden nog technieken als ‘sproeien’ over de handen, een 
uitsparing op de ondergrond werd zichtbaar en een andere techniek het 
kerven in de rotswand met lijnen tot een tekening en die lijnen inkleuren.
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als we al belanden in de 18e eeuw is het afdrukken niet veel anders. 
van loodvormen die een hoogtevlak hebben dat ingeinkt wordt en 
een lage basis hebben die niet mee afdrukt is te zien dat dit ook een 
afwikkelingsproces is van inkt en papier. of dit nu aangedrukt wordt plat of 
met een rol gedaan wordt. (hoogdruk) met de naaldgravures die te etsen 
zijn op een metalen platen was al bekend dat die verdiepte groeven met 
inkt gevuld, ook goed afdrukken gaf op papier. (diepdruk)

er zijn varianten van gravures met wel en niet te etsen groeven of krassen. 
de lijngravure is zonder de plaat te etsen, de krassen worden met inkt 
gevuld en afgewikkeld met druk op het papier. 
droge naald gravure is ook zonder etsing maar de snede van de inkrassing 
heeft een ‘braam’ en soort verhoogd randje dat de inkt bij de afwikkeling 
op het papier wat langer in de snede houdt. de inkt ‘loopt’ iets langzamer 
uit de groef en de afdruk toont een wat zachtere ‘vloeiender’ tint.

een normale gravure wordt wel geëtst. de metalen plaat wordt afgedekt 
met een ondoordringbare laag voor etszuur. in deze laag kan men wel 
krassen met naalden en andere hulpmiddelen. de plaat vertoont na 
de tekening haar metaal en dit wordt uitgebeten in een zuurbad zodat de 
krastekening verdiept in het metaal staat. daarna wordt de toplaag ook 
chemisch afgewassen en verkrijgt men een gravure met diepe groeven die 
de inkt opnemen. benamingen in gravures zijn mezzotint, ets, 
vernis mou, aquatint en suikeraquatint. allemaal behorend tot het 
drukprocedé (diepdruk.)

handelsdrukkerij offsetdrukkerij

overzetten van het drukbeeld. afwikkelen van een inkt of 
verfplek. met een ondergrond van steen, zink, aluminum.
een nieuwe techniek in eerste oorsprong op vlakke drager 
later op cilinderdragers.

einde 18e eeuw wordt een nieuwe vorm van drukprocedé ontwikkeld, 
ca.1798 het begin van vlakdrukken, ofwel lithografie. een drukprocedé 
met een techniek van scheiding van vet (inkt) en water (een natte steen). 
op deze lithosteen werd met vet krijt getekend, dun, dik, lijnen, vlakken 
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en getekende letters. de ondergrond van de steen werd vlak geslepen en 
geprepareerd niet water doorlatend. met het inrollen van de steen met 
een gekozen kleur inkt, hechtte de drukinkt (een vette substantie) aan 
de krijttekening. de inkt hechtte niet aan de vochtige steen waar geen 
tekening stond. de steen lag op een vlakke drukpers, kreeg onder een 
degeldruk het papier erop en de voorzichtige afpelling van het papier met 
de hand liet zien een afdruk van de illustratie (in spiegelbeeld).
letters moesten dus in spiegelbeeld getekend worden. 
met meerdere kleurgangen waren dus verschillende stenen en tekeningen 
nodig. en dat moest precies aanleggen, ook het papiervel van de vorige 
drukgang om precies te passen in de illustratie. een echt vakwerk van 
nauwkeurig werken. deze litho’s zijn thans heel zeldzaam en kostbaar. 
(steendruk)

in een latere periode gaat men over van steen naar zink- en aluminium-
platen. het getekende beeld blijft een vet, de inkt aanname behouden. 
de blanke delen van het metaal worden chemisch geëtst, niet om in te 
bijten maar om een verschil te maken met afstoot van inkt doordat het 
blanke metaal vochtig blijft bij water. dit stoot de inkt daar af. 
de metalen platen kunnen vlak worden afgedrukt met een handpers. 
de plaat wordt ingeinkt en bevochtigd, bedekt met papier en een 
aandrukrol loopt over het papier. zo waren de eerste lithoafdrukken op 
metalen platen een stap naar (vlakdruk.) maar er was nog steeds 
een spiegelbeeld zichtbaar of men moest de metalen plaat ook in 
spiegelbeeld tekenen.

naarmate de technische ontwikkelingen op vlakdrukgebied toenamen 
kwamen er meer machinale verbeteringen in het procédé. een eerste 
ontwikkeling was de dunne metalen drukplaten op een cilinder spannen en 
die over het papier rollen. dus andersom dan de vroegere methode. 
dit leverde al een snelle productie op zowel in afdrukken als in drukpersjes. 
maar nog steeds in spiegelbeeld. dat is wat vervelend aan het worden tot er 
werd uitgevonden om een tweede cilinder aan de drukpers toe te voegen. 
deze tweede cilinder is bekleed met een zacht rubberdoek dat de afdruk 
van de geïnkte plaatcilinder opneemt. het papiervel gaat niet meer over 
de plaatcilinder maar over de cilinder met het rubberdoek. deze drukt af op 
het papier. het betekent dat getekend, geëtst kan worden op de drukplaat 
leesbaar zoals men voorgesteld heeft. de drukplaat is dus leesbaar, geeft 
een afdruk op het rubberdoek onleesbaar (spiegelbeeld) en het rubberdoek 
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drukt vervolgens af op papier hetgeen weer een leesbaar beeld geeft, 
zoals het origineel. dat procédé is tot op de dag van vandaag nog steeds 
actueel. een drukproces dat met grote snelheid vellen of op rollen papier 
afdrukken maakt.

handelsdrukkerij diepdrukkerij

technische ontwikkelingen op druktechnieken waren er ook 
met het ontstaan van verbeteringen op de etstechnieken. 
men keek terug op de oude etstechnieken en men kon 
al snel bedenken dat die vlakke metaalplaat ook op een 
cilinder kan. dat werd dan ook gedaan en met de omvang 
van de cilinders werd dan ook bekeken wat de beste 
afwikkeling op het papier bracht. 

nadeel was het nog steeds verkrijgende spiegelbeeld. met de uitvinding van 
het diepdrukraster, een raster met evenwijdige crosslijnen, werd het beeld 
op een lichtgevoelige metalen plaat in spiegelbeeld belicht. 
de belichte delen worden geëtst en krijgen gelijkmatig verdeeld over het 
gehele oppervlak diepe of minder diepe napjes in het metaal. hierin komt 
de inkthoeveelheid, veel of minder naar gelang de diepte van het napje. 
onder druk komt het papier op de metalen plaat en de meer of minder 
inkt stroomt uit, een zware of lichtere tint op het papier afdrukt. (diepdruk) 
als de geëtste platen op een cilinder zijn gespannen kan met deze 
drukmethode heel snel worden afgedrukt. 
zeer geschikt voor grote oplages met grote omvang, zoals tijdschriften, 
magazines, supermarktkranten en op dagbladformaat.

handelsdrukkerij zeefdrukkerij

het principe van zeefdruk is simpel. de drukinkt wordt 
door de drukvorm heen op het te bedrukken materiaal 
aangebracht. een stalen of aluminium raam is bespannen 
met een gaas van kunststof (de drukvorm). dit gaas is de 
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drager van de sjabloon, die er via mechanische weg op 
wordt aangebracht. de sjabloon dekt die delen van het gaas 
af, die geen drukinkt mogen doorlaten. de open delen in de 
sjabloon laten de inkt wel door: de ‘drukkende’ delen. 
het rakel bestaat uit een houten of metalen houder, waarin 
een kunststof of rubberen strip is geklemd. hiermee wordt 
de inkt over de drukvorm uitgestreken. de mazen van 
het gaas worden bij de heenstreek van de rakel met inkt 
gevuld. bij de terugstreek wordt die inkt naar beneden 
gedrukt op het onderliggende materiaal.

zeefdruk zelf is een vrij jonge druktechniek. aan het begin van de vorige 
eeuw begon men er in engeland mee te experimenteren. rond 1920 gingen 
de amerikanen ermee aan de slag. uit deze ontwikkelingen kwamen de 
grafische toepassingen voort. de eerste zeefdrukcilinderautomaat werd 
ontworpen en gemaakt in 1925. de eerste snijfilm werd ontwikkeld in 
1929. in 1930 volgde een verbeterde film. de haagse drukkerij levisson 
introduceerde de zeefdruktechniek in nederland, onder de naam 
‘flattone druk’. 

dit gebeurde in 1928. de zeefdruktechniek kwam pas echt op gang na 
de tweede wereldoorlog. het werd vooral toegepast door mensen uit de 
reclamewereld, decoratieschilders, ontwerpers en tekenaars. 
de drukvorm is een raam bespannen met gaas. vroeger gebruikte men 
natuurzijde, maar tegenwoordig gebruikt men polyester weefsels. 
de keuze in verschillende soorten en kwaliteiten wordt voornamelijk 
bepaald door het soort drukwerk. voor ‘grof’ drukwerk gebruikt men grof 
gaas en voor fijn werk fijn gaas. de verschillen in gaassoorten worden 
uitgedrukt in nummers. bijvoorbeeld: een gaas 150 heeft 150 draden 
per strekkende meter (schering en inslag), dus 150 x 150 = 22,500 
maasopeningen per cm2. het materiaal van het rakel is meestal gemaakt 
van polyurethaan. bij het drukken op een handtafel wordt een handrakel 
gebruikt. dit handrakel heeft twee functies, je strijkt eerst de inkt over 
het drukbeeld. daarna druk je de inkt erdoorheen op het materiaal. het 
drukrakel en scheprakel worden gebruikt bij zeefdrukautomaten. 
de rakels zitten op een houder (het rakelwerk). 
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het scheprakel strijkt het drukbeeld voor en het drukrakel drukt de inkt 
erdoorheen. rakels slijten, moeten vaak geslepen worden, anders krijg je 
door het beeld (rakelstrepen). slijpen op een speciale rakelslijpmachine.
er bestaan veel verschillende soorten drukinkten voor zeefdruk. dit komt 
doordat er verschillende materialen worden bedrukt. je hebt o.a. glasinkt, 
papier/karton inkt, inkt voor kunststoffen en metaalinkt. om te kunnen 
drukken moeten er oplosmiddelen aan de inkt worden toegevoegd, 
bijvoorbeeld: - verdunner (om de inkt dunner te maken) - vertrager (om de 
inkt langzamer te laten drogen); - stelmiddel (om de inkt dikker te maken)
- vertragingspasta (om de inkt langzamer te laten drogen, zonder dat hij 
dunner wordt).

om met een drukraam te kunnen drukken, moet eerst het te drukken beeld 
worden overgebracht. dit gebeurt door middel van belichting. 
eerst wordt er een lichtgevoelige emulsie op het raam aangebracht. 
dit wordt in een warmtekast gedroogd. daarna wordt de film (met het 
beeld) erop gemonteerd. het raam wordt dan in het kopieerraam gelegd. 
dit wordt vacuüm gezogen en rechtop gezet. dan wordt het geheel 
belicht door een uv-lamp (kwikdamplamp). de delen van de emulsie die 
in aanraking zijn gekomen met licht worden hard, de delen die afgedekt 
zijn (door de film), blijven zacht. als je het raam daarna uitspuit met de 
hogedrukspuit, lossen de zachte delen op in water. zo ontstaat het 
sjabloon drukbeeld.(diapositief)

de grafisch ontwerper

de commercie in handelsdrukwerk krijgt een vlucht na WO2. 
vernieuwing van alles wat een opbouwmaatschappij nodig 
heeft was de wens. industrie en handelsondernemigen 
gaan produceren in allerlei goederen en consumentenwaar 
voor hun ‘klanten’ om die producten te verkopen. 
en er was na de wo2 veel vraag naar arbeidsgelegenheid. 
de consumptiegoederen werden massaal door de bevolking 
aangekocht. het product kreeg daarbij een gedrukte 
verpakking. de ambtelijke diensten geven via drukwerk 
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ook hun voorlichtingsbrochures uit. nodig zijn ook de 
formulieren, bonnen, enveloppen, brieven, registerbladen, 
boeken en tijdschriften. dit alles moet gedrukt worden. 
hoe? kunstenaars gaan over om series kunstreproducties te 
verkopen in allerlei druktechnieken uitgevoerd. dagbladen 
verschijnen weer opnieuw en uitgevers van tijdschriften en 
boeken zijn er weer bij tientallen. 
hoe dat drukwerk allemaal te vervaardigen voordat het 
afgedrukt kan worden? 

de drukkerij is de spil in deze economische tijd van vooruitgang. 
maar heeft de vakkennis nodig van een specialist, de grafisch ontwerper. 
een netwerker die kennis heeft van de maatschappij en haar samenleving. 
die u als burger en consument kent in gedrag, overtuiging en nog veel 
meer. ook hij leert de fabrikanten te kennen en de handels producten. 
gaat met sociale diensten, provinciale diensten en gemeenten in gesprek. 
een grafisch ontwerper kent de druktechnieken van de drukkerij, alle 
budgetten, weet alles van papier en drukpersen. alle kleuren die u wel of 
niet mooi vindt en het soort kleur dat bij de producent en zijn product hoort. 
ja, een drukkerij met een ontwerper had het druk zo kan men wel stellen.

de grafisch ontwerper kwam na zijn academiestudie terecht bij een 
reclamebureau of op de studio van een drukkerij. ikzelf kwam bij 
een drukkerij-studio die landelijk bekend stond als een middelgrote 
kwaliteitsdrukkerij mét een begaafd ontwerper en zijn medewerkers. 
het is niet nodig om vlak na je afgestudeerde academietijd de artist uit te 
hangen. daar is simpelweg geen tijd voor. handelsgeest voor een moderne 
maatschappij met fabrikanten én voor de consument is de drijfveer voor 
mijn dagelijks ontwerpwerk. 
opdrachtgevers genoeg in een varia van producenten, compagnies, 
overheden, voedingsmiddelenindustrie, modebranche, 
verzekeringsmaatschappijen, bierbrouwerijen en frisdrankenindustrie. 
niets was vreemd om aan te pakken, het domein in media is heel breed. 
en de ontwerper is altijd in gesprek met betrokkenen zoals directies, 
ambtenaren, technici en verkoopleiders. een eén op eén in gesprek met 
deze opdrachtgevers en omdat ik drukkerij betrokken was, was ook de 
directeur van de drukkerij meestal hierbij aanwezig. dit is communiceren uit 
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eerste hand, een must tot de verdere doelstellingen het eindproduct waar 
te maken. en dat in een kunstzinnig doeltreffend design waar de fabrikant/
producent mee terecht kan bij de doelgroep in zijn domein.

de grafisch ontwerper is een mix van denken in opdrachtgever, de 
consument en de drukkerij. immers het design moet wel technisch gedrukt 
kunnen worden. en dat allemaal in een financieel aangenaam budget. 
hij is een vertrouwensman- of vrouw geworden die niet mag falen. 
weet wel, dat leert snel, geen fouten maken. sleutel daarbij is de ogen en 
oren gebruiken tot communicatie. op alle tijden erbij te zijn. te netwerken in 
de samenleving tot het uiterste van ‘nieuwsgaring.’ andere mensen vinden 
je maar te artistiek in gedrag of te betweterig. kan misschien wel waar 
zijn, maar ik ken u als argwanend en voorzichtig. noem maar op, uw taal, 
gewoonte, kleurgevoel, wat u eet en drinkt, wonen en werk, uw uitgaven 
en inkomsten, zelfs religie, auto, onderwijs van u en uw kinderen. zelfs wat 
u aan schoenen draagt.

dat is nog al wat zult u zeggen, maar het is voor de grafisch ontwerper een 
analyse geworden om zijn respons hier op los te laten en u te beïnvloeden 
op uw koopgedrag, u te bereiken in het domein van de fabrikant of 
handelsmaatschappij van de opdracht. u te sturen naar de wens van 
uzelf, verbeeld in een creatief concept dat u ook aanvaard. u merkt er zelf 
helemaal niets van, het is ‘gewoon’ geaccepteerd het drukwerkeindproduct! 
het betekent voor mij en voor de fabrikant of handelsmaatschappij een 
geslaagde missie!

de grafisch ontwerper moet dus creatief zijn, goed kunnen tekenen, 
technisch weten wat een drukkerij met machinepark kan produceren 
van orders, maar vooral analist te zijn in communicatie. onbevoordeeld, 
onpartijdig, een ambtelijke vaardigheid te beschikken en de 
kwaliteitsnormen te respecteren. is hij een kunstenaar? hij/zij dacht dat 
te zijn op de academie voor beeldende kunsten waar hij of zij afstudeerde 
op kleurenleer, typografie, fotografie, drukprocedés, tekentechnieken, 
kunstgeschiedenis, filosofie en handelsmaatschappijleer, componeren in 
grafische vormgeving op publiciteit en een marketingstrategie meeneemt.
dat kunstenaarschap is wel een onderdeel van hem of haar, maar bovenal 
is de persoon een ‘zakenpartner’ te zijn in de (consumptie)maatschappij 
met een volkomen ‘bevlogen’ ambitie om te creëren, te ontwerpen in 
art-work. in een media domein. de praktijk leert snel. letterlijk snel, het 
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vraag en aanbod gebied is gigantisch in de alles vragende maatschappij. 
u wilt en wilt. in welvaart en ook in depressie. het gaat maar door als een 
explosie van indrukken die wij allen verwerken. 
communicatie gaat over in commercie. bomen groeien toch niet tot in 
de hemel? haast wel want de radio en televisie dragen ook mee aan het 
reclamedomein. een extra mediadomein. ik sta midden in de wereld van 
journalistiek, kranten, tijdschriften, handelsdrukwerk, opdrachtgevers, 
producent, product, overheid, projectontwikkelaar, voedingssectoren en 
genotsmiddelensectoren, autoindustrie, wasmiddelen, huishoudelijke 
waren, technische industrie en niet te vergeten de oneindige stroom van 
ambtelijke voorlichtingsfolders, brochures en formulieren. 
posters, advertenties, verpakkingen, jaarboeken en magazines, compleet 
met een range van periodieke campagnes vullen de handelmarkt jaar na 
jaar. en dan is het 1965 - 1975.

doorgaan en volhouden in de analyse is het concept tot succes. 
marketing is belangrijk voor de vakmensen zoals ontwerpers zijn en hun 
onopgemerkte processturing van designs. maar de ontwerper past zich ook 
wel aan. de analyse, u dus als persoon in de leefmaatschappij bepaald. 
u wilt een groen of rood? u wordt op uw wenken bediend, hetzij, als het 
kan. het moet algemeen aanvaard worden als een geldende norm, een 
waarde hebben van kwaliteit. dat is wat de grafisch ontwerper bewaakt. 
er is al zoveel afgenomen van ‘zijn’ eigen waarde van grafische 
vormgeving. het moet wel binnen de perken blijven. daarom zal hij of 
zij als een ontwerper u aansturen, zodanig dat het groen of rood dat u 
wenst, binnen zijn of haar grafische waarde valt. met andere woorden u 
wordt ‘aangepraat’ te nemen wat de producent en ontwerper produceren. 
eigenwijsheid? ja, dat is het wel, maar zie u bent een ‘mak’ schaap en is al 
snel de verandering of introductie ‘gewoon’. missie weer geslaagd.

de drukkerij technieken en drukmachines volgen elkaar snel op. 
verbeteringen in materialen, papier, inkten, reproductietechnieken en 
drukpersen bieden mogelijkheden te komen tot andere designs. 
mooier maken van afbeeldingen in lithografie en gericht binnen een 
financieel budget. het voordeel van mij als ontwerper is dat ik verbonden 
ben met de drukkerij en alle technische stadia en ontwikkelingen ken. 
dat is wel anders als een grafisch ontwerper bij een reclamebureau werkt. 
of anders dan een freelancer ontwerper. 
er kwamen ook werken van reclamebureau’s onder mijn ogen die eerst nog 
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op mijn tekentafel kwamen of zelfs geheel werden teruggestuurd omdat 
het technisch op druktechniek niet goed was voorbereid tot afdrukken. 
zelfs teveel drukgangen, teveel lithografische moeilijke handelingen drukten 
allemaal teveel op het totale budget. gewoon niet vaktechnisch in orde. 
het design moet wel uitvoerbaar zijn. de grafisch ontwerper draagt een 
lijfspreuk mee: ‘het maken van het mogelijke’, zowel in technisch als 
in sociaal en economisch opzicht. daarbij zich ook te houden aan de 
esthetische normen en waarden. in een altijd vertoonde taal, beeld en vorm 
(drukwerk) communicatie en promotiewerk.

zo vergaat het leven van een ontwerper als een ‘storyboard’. van beeld 
naar beeld, onderwerp en onderwerp. maar als een jonge hond leert 
men de kunstjes wel tot aan een routinier-specialist die de klappen van 
de zweep al kent. het was mij niet ongewoon wel aan een achttal orders 
tegelijk te werken. al zijn die werken natuurlijk in fases, overlappend of 
parallel lopend. maar alle stadia van de werken kennen een controle en 
bezorgdheid te zullen slagen in de missie van het werk. het vertrouwen te 
geven in de order en met de opdrachtgever tot een goed eindproduct te 
komen en een maatschappelijke bijdrage te verwezenlijken. het betekent 
ook dat ik het (werk)druk had en dagelijks het voortschrijdende werkproces 
blijf volgen. immers tussendoorfouten kan iedereen maken, zetterij, 
werktekenaar, lithograaf, verkeerd papier, achterstand in productie, wat de 
levertijd in gevaar kan brengen, drukpersuitval etc. allemaal factoren die in 
stadia opgemerkt moeten worden en niet achteraf tevoorschijn komen en 
alles opnieuw moet worden gereproduceerd, waar dan weer geen tijd 
meer voor is.

winkelcampagnes wachten niet en de expeditie- en productielijnen bij 
de fabrikant etc. wachten ook niet. daarnaast had ik ook de landelijke en 
internationale contacten met nieuwe en/of al bestaande relaties. 
zelfs met de coca-cola company wereldleider nr. 1 op de wereld in haar 
branche. en dit zelfs 25 jaar lang! op kantoor drukkerij maar veelal bij de 
company zelf. het betekende veel reisverkeer, communicatie met schetsen, 
briefings, ontwerpen, budgettering en technische uitleg. en daar bleef het 
niet bij want er kwamen nog bij contacten met tekstschrijvers, fotografen, 
intern personeel drukkerij, planning van drukwerkproductie met een 
overeengekomen afleverdatum. ook rekening te houden met de al lopende 
orders en hun productiedata. heeft de drukkerij capaciteit genoeg? 
is de order te groot of te klein? moet er extra papier worden ingekocht? 
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de vertrouwensband met opdrachtgever en ontwerper is van wezenlijk 
belang. de ontwerper moet zijn specialisme uitstralen door zijn 
naamsbekendheid, reeds geleverde designs en werken, succesvol eerdere 
campagnes heeft afgeleverd. een overtuiging te geven het volgende werk 
succesvol af te ronden. ook soortgelijke werkstukken kunnen getoond 
worden aan een nieuwe relatie.

een persoonlijke kennismaking volgt dan ook met een nieuwe relatie. 
soms een lange sessie waarbij het gehele nieuwe bedrijf met de opdracht 
wordt doorgespit en alle informatie over het product en doelgroep boven 
tafel komt. de ontwerper krijgt al wat basiscomponenten in zijn denkdesign. 
de contacten met de nieuwe ‘klant’ verbreden zich met communicatie 
over budgetten, kostprijzen, oplages een andere technische dingen tot een 
voorlopig schetsontwerp(en). is er ‘witte rook’ aan de horizon dan gaat het 
eigenlijke proces van ontwerpen starten.

dus een heel voorgaand traject is al latent aanwezig bij een nieuwe 
(mogelijke) order. het kan ook zijn dat de opdrachtgever niets ziet in het 
voorgestelde. daarom is bij het eerste contact met een ‘nieuwe klant’ al 
de afspraak op tafel of de ontwerp-kosten in rekening kunnen worden 
gebracht of niet. soms wordt ook wel afgesproken ‘no cure, no pay’ hetgeen 
betekent, geen resultaat in overeenkomst design of budget, dan hoeft u de 
ontwerp-kosten niet te betalen. ook wordt wel gesproken van ‘vrijblijvend’. 
gaat de klant wel akkoord met het ontwerp etc. dan dient hij dit ook 
te betalen. en dat kon wel eens een aanzienlijk bedrag zijn, gezien de 
inhoudelijke auteursrechten die er aan verbonden waren. hij kon die rechten 
ook ‘over- of aankopen’.

de ontwerper heeft een verantwoordelijkheid van een grote omvang. 
als het mis gaat krijgt hij de grootste schuld. dat is bij mij gelukkig niet vaak 
voorgekomen. misstanden kunnen ook liggen in tussenfases en zelfs geheel 
bij de opdrachtgever die de verkeerde informatie doorgaf in foto’s (rechten) 
of verkeerde gejatte teksten (copyrights) aan mij gaf. 

ik zei vroeger altijd al in de wandelgangen ‘een grafisch ontwerper is net 
een hoer, iedereen wil erheen’. een uitspraak die uitleg biedt als, ik moet 
een publiek bekende ontwerper zijn en ik moet bijzonder goed zijn! daarom 
zal ik altijd proberen zoveel mogelijk informatie uit de opdracht te halen 
om, niet onbelangrijk om te weten, hoe de respons van de consument 
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zal zijn als het product op de markt komt. een wezenlijk kernpunt dat 
de overtuiging in de denkwereld van de ontwerper sterkt in realiteit 
de order waar te maken. daarom is hij een ‘buitenbeentje’ als artist en 
‘vreemd figuur’ in de samenleving. staat neutraal in de domeinen als een 
‘toeschouwer’ en analist. 

domeinen in de reclamebranches zijn er veel. raak niet van de wijs met 
de vele veranderingen die de maatschappij veroorzaakt. winkels, shops, 
bureau’s, uitgevers, journalisten, mondiale gebeurtenissen, incidenten, 
rampen, radio en tv, social media etc. zijn allemaal beweegbaar in actie en 
reactie. het wordt genoemd ‘verandering in de samenleving’. daar volgt een 
reconstructie op van handeling, reageren of herstel. andere aanpak nemen 
of zoals er tegenwoordig veel gedoe is over de discussie(s) zelf. 

anders gezegd communicatie. maar is er wel de juiste aanpak tot 
communicatie? communicatie geven is een specialisme en moet ook 
kunnen worden verstaan en begrepen. als we de laatste tv beelden bezien 
als communicatie is dat meestal onvolledig gepresenteerd, verdraaid naar 
eigen bron, niet oplosbaar en vragen te over. niet goed gebracht door een 
tv programma. de consument schrikt zich het apekool en haakt geheel af, 
heeft de eigen mening en het oordeel al klaar. de communicatie werkt 
averechts. ja, dat komt voor in de digitale wereld, het sociale domein met 
miscommunicatie. 

andere domeinen in communicatie zijn wel goed. posters in supermarkten, 
folders met aanbiedingen, infoberichten in kranten. advertenties en overige 
consumenteninformaties. let op bijvoorbeeld het domein taal. gesproken of 
geschreven, gedrukt in leesbaar nederlands. ‘geleerde’ woorden kennen we 
al niet meer. een foto zegt dat iets? wel of geen tekst erbij? geen? 
dan is het een ongeleid projectiel geworden, men denkt er van alles van. 
binnen de kortste keren is het onderwerp een dit of dat. er zijn persoonlijke 
domeinen te over in, producten te moeten bezitten, in functies iets te 
bezitten, klasse tonen, eigenzin, must have, etc.

terug naar ons domein drukkerij. een spil toch in de samenleving als we 
teruggaan naar de jaren midden vorige eeuw. is de drukkerij een radertje 
in de economische voortgang van nederland? bracht de producent met 
zijn handelswaar en het drukwerk erbij, economische voortgang in de 
samenleving? heeft de ontwerper mede het economische beeld bepaald?
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ik ga u hier de uitdaging aangeven in een analyse hierop.

de drukkerij heeft met haar technische vooruitgang zichzelf opgeblazen. 
ongewild eigenlijk maar de dure technische snufjes en innovaties zijn 
onvermijdelijk. de albeheersende oude technieken staan op de kop en 
voldoen niet meer aan snelheid, kwaliteit en leveringen in de markt. 
dat betekent vervanging van machinepark, concurrentie in drukwerk, 
concurrentie in prijsopzicht en de niet investerende drukkerij die de laatste 
druktechnieken niet kan betalen, sterft snel af.

de drukkerij weet niet goed wat hij moet doen. machinepark up to date 
maken met de nieuwe technologie (hoge kosten) of niet mee doen. 
analyse: drukkerijen hadden veelal eigen studio’s intern wat prima werkte. 
had ook een structuur intern van achterhaald systeem van vroeger tijd zoals 
eigen zetterij, fotozetterij, boekdrukkerij, offsetdrukkerij, lithoafdeling en 
een binderij. allemaal met afdelingschefs, voormannen en overig personeel. 
een administratiekantoor en een werkvoorbereidingskantoor ofwel 
bedrijfskantoor genaamd. daarbovenop nog een secretaressekantoor, 
directiekantoor, ontwerp-studio en calculatiekantoor. een bedrijfsmanager 
die de algehele leiding had en een verouderd machinepark indeelde. 
daar moest de bezem door. dat werd dan ook door verschillende drukkerijen 
toegepast. chefs eruit, personeel inkrimpen, studio eruit, verouderde 
machines weg en de nieuwste ontwikkelingen in machinepark werden wel 
geplaatst. het werkt! 

het motto is: we drukken alleen wat kant en klaar wordt aangeleverd. 
zelfs de lithografische afdeling wordt ingekrompen tot alleen maar 
(manuele) plaatbelichting. fotozetterij weg, loodzetterij weg en zelf de 
binderij wordt deels uitbesteed voor het nabewerken van drukwerk. 
reclamebureaus’s en freelancers ontwerpers zijn nu de leveranciers aan 
de drukkerij. doen zelf de voorbereiding in ontwerp en hebben nog wel 
de lithograaf nodig voor de aan te leveren films. let wel op: dit is nog in 
de tijd van midden vorige eeuw ca. 1970-1980er jaren. de ontwerper en 
de werktekeningen en de lithograaf werken nog geheel met opzicht- en 
doorzicht modellen. de vaste handelsrelaties die de drukkerij bezat worden 
ondergebracht bij freelancers met hun specialisme van ‘art’.

dus voor mij veranderde er eigenlijk niet zoveel na het verlaten van 
het dienstverband met de drukkerij. ik werd freelancer en kreeg van de 
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drukkerij de orders door vanuit hun relatiebestand. de vertrouwensband 
producent-fabrikant en drukkerij was immers goed en bleef ook goed. 
daarnaast verwierf ik een eigen aantal handelsrelaties als een vast hecht 
netwerk in het domein.

dtp 
dan gaat het richting 1990. veel drukkerijen hebben hun infrastructuur 
veranderd zoals ik eerder beschreef. afhankelijk van het art-work van 
freelancers en de reclamebureaus. lithografen zijn specialisten met 
lithovervaardiging en kennen geen werkvermindering. maar de digitale 
computer in grafische programma’s verschijnen op de markt omstreeks 
1990. marktpioniers zijn er altijd en de introductie van de eerste digitale 
ontwerpen en werktekeningen, inclusief het tekstzetten wordt in het 
ontwerpdomein aanvaard. een zeer dure aangelegenheid, niet voor iedere 
freelancer betaalbaar. toch zet de digitale trend door. lithografen volgen als 
eerste in de fases van technische afwerking. digitale files van de ontwerpers 
komen hier terecht voor het vervaardigen van lithofilms. 
althans niet meer zo als vroeger alle losse onderdelen als teksten, 
ondergronden en foto’s fotograferen en monteren. 
dat is niet meer nodig, de files van de ontwerper zijn kant en klaar 
opgemaakt in pagina’s met ingescande foto’s en al. dat scheelt in het 
budget, voordeel voor de fabrikant, nadeel voor de lithograaf.

de drukkerij vindt het in eerste instantie wel prima zo maar de technische 
ontwikkelingen gaan voort. de computers worden meer geavanceerd 
kunnen meer mb aan, data wordt geschreven op grotere beelddragers, 
cassetteschijven en later compact disk. en films worden overbodig! 
er kan nu met een aangekochte plaatbelichter rechtstreeks van file op 
drukplaat worden belicht en ontwikkeld! de drukkerij moest dit apparaat 
beslist hebben! maar had daar ook zo’n computer voor nodig als de 
freelancer of reclamebureau had. 
en zo kwam de lithograaf buitenspel te staan en werd het veld uitgestuurd. 
drukkerijen gingen massaal over naar computer to plate. ja, en als de 
drukkerij dan toch die grafische computer had was het gevolg dat die ook 
bemand werd door een specialist. waar wachten we nog op? dit gaat zo 
snel zonder eigenlijke mankracht dat er nog wel een paar computers bij 
kunnen. zo kregen middelgrote drukkerijen wel 20 computers erbij met 
een personeelsuitbreiding van 20 mensen. de freelancer komt zo ook in het 
nauw, althans met minder orders van de drukkerij. 
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hij moet meer op zoek naar ‘eigen’ klanten. was het een goede zet van 
de drukkerij weer een eigen ‘studio’ dtp te beginnen? in theorie wel maar 
er moet wel vraag en aanbod zijn in drukwerk en een consistentie ‘flow’ 
van orders. en dit in relatie met de grootte van het werkstuk. de markt 
(producenten en fabrikanten) is namelijk groot en klein bezig haar budget 
te verdelen. namelijk de opkomst van de digitale wereld in promotie 
en communicatie kan ook op het internet en andere bronnen binnen 
social media. drukwerk verliest terrein. bovendien zijn er kleurenprinters 
voor thuis en kantoorgebruik gekomen die iedereen kan aanschaffen en 
bedienen. persoonlijke prints on demand en digitaal dataverkeer is de 
communicatie geworden bij vele bedrijven.

dag drukkerij met je 20 dtp stations. je hebt overcapaciteit en meerkosten. 
ja, je moest meer dtp draaien en sneller drukplaten inhangen op de persen 
die ook draaiend moesten blijven. maar nu is er minder omzet te zien. 
gevolg is weer personeel inkrimpen, grote drukpersen omwisselen voor 
kleinere drukpersen en prijsconcurerend werken. haar dienstverlening 
verliest het bij de dienstverlening van de zzp’er freelancer.
daarnaast zijn er kleine drukkerijen die dienstverbanden hebben met kleine 
oplages, kleine formaten van werkstukken zoals kaartjes, brieven, flyers en 
al het kleine meer. hebben maar een paar kleine (oude) drukpersjes staan. 
minder personeel en kunnen gemakkelijk overgaan tot (kleine) digitale 
kleurenprinters en zo wel op het marktsegment blijven.

en wat parallel loopt met de dtp revolutie (1992), al was het wat later 
dan de eerste aanschaf van de opmaakcomputers is het ontstaan van het 
world wide web (1994). was dat te verwachten net nu iedereen een dtp 
computer met printer had aangeschaft? want dit internet, al zal het nog 
wat jaren duren, biedt commerciële mogelijkheden als een concurrent, 
voor ons drukwerk. er starten bedrijven op die zich gaan specialiseren in 
e-commerce. men spreekt van de ‘nieuwe economie’, een communicatie 
met de klanten maakt de ‘oude’ benadering van drukwerk overbodig. 
advertenties en overige aanbiedingen gaan het wwwnet en e-mail op. 
drukkerijen schrikken ervan (evenals de drukpersfabrikanten) en denken 
door weer te veranderen ‘groot’ in te kopen (1998) van persen, sneller en 
beter drukwerk te leveren. een ultieme poging van concurrentieslag. 
de grote drukkerijen komen in de problemen na 2000. 
die eerste 10 jaar van 1990 tot 2000 gaan nog wel al blijft de 
arbeidsproductiviteit in de grafische sector achter t.o.v. de handelsindustrie. 
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terwijl de grafische sector toch meer investeert in machines dan de gewone 
industrie. is dit wel verstandig geweest? een opvallende score in investeren 
is terug te vinden in de statistieken van 1998. wellicht een ultieme poging 
de neerwaartse spiraal te keren. 

de drukkerijen gaan de concurrentie aan en de afzetprijzen stijgen van 
1995 tot 2002 met een 6%. want er was immers in nieuwe drukpersen 
geïnvesteerd! dit is in ieder geval een minder percentage dan het 
bedrijfsleven doet. maar de drukkerijen doen het niet goed in het hoge 
kostenaandeel in vergelijking met de industriële compagnies. de grafische 
bedrijfsuitoefening blijft arbeidsintensief en komt maar liefst uit op een 
kostenpost van 25%. de gewone handelsindustrie heeft dat op een 
percentage van 12%.

de vraag is wederom of dit met de economische maatschappij te maken 
heeft? is er al sprake van een verminderde afzet in drukwerken? 
heeft de intrede van de euro invloed gehad op het bestedingspatroon van 
consumenten? er loopt namelijk wel iets parallel met de portemonnee van 
de burger en de europrijzen na 2000. een opslag van prijzen volgt namelijk 
in het consumptiesegment. een gevolg van minder fabrikantenomzet. 

alles (lijkt) duurder te worden, in consumptiegoederen en dienstenverkeer. 
de samenleving is van slag, geeft geen geld meer uit en de economische 
motor hapert. het woord crisis wordt voorzichtig genoemd. wakkert 
alleen maar aan. de drukkerij en de grafische sector met freelancers, 
reclamebureau’s en haar ontwerpers krijgen minder opdrachten en 
krimpen al in. de geavanceerde en grote drukpersen met wel 6 tot 8 
drukgangen tegelijkertijd staan teveel stil. grote drukwerken, brochures in 
luxe uitvoering voor b.v. autofabrikanten en cosmetica worden kostbaar. 
fabrikant budgetten worden verdeeld in de reclamesector in e-commerce, 
tv-reclames en wat er overblijft een beetje drukwerk op kleine schaal. 
de drukkerijen gaan weer herinrichten op machines en personeel. 
kleiner werk aanwerven, maar dat kleiner werk is al besteed in de 
kleine digitale printerijen. en veel handelsondernemingen gaan zelf 
printen op kantoor. ja, en als een middelgrote drukkerij dan ook nog een 
schuldenlast heeft dan is er een probleem. en de banken gaan zelf ook 
naar een kredietcrisis in 2007-2011. verander dan je ‘oude’ drukkerij, 
wordt ook een digitale print service. zo zegt het bankwezen. maar ik ken 
die drukkerswereld maar al te goed, eigenaren zijn te trots op hun ‘bezit’, 
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weg te doen. zo’n machinepark is een vernuft technisch hoogstandje, een 
honderdste millimeter afstelling op zo’n gigant is niet niks. het is een deel 
van jezelf. je wilt dat niet zomaar opgeven.

nederland gaat in recessie in 2008 en dit verval gaat door. de dtp’ers in de 
grafische sector gaan massaal zzp’er worden en beginnen eigen studio’s 
als eenmanszaak. maar liefst 43% van alle werkenden in de grafische 
bedrijvenbranche. de omzet van de grafische bedrijven zakt verder ineen.
als we het splitsen in de branche 2010 zien we dat:
grafische ontwerpers (zzp) een stijging kent van 11% naar 12%.
reclamebureau’s een daling van 64% naar 61% (vooral daling in personeel).
in een fte gemiddelde van geld in duizend euro:
grafische ontwerpers van 58 naar 55 duizend euro.
reclamebureau’s van 95 naar 86 duizend euro.
voor allebei de groepen een forse daling in omzet. de analyse hierop is dat 
ook de drukkerij dat voelt. de verwachtingen liggen dan ook voor de 
toekomst als negatief. waar is de spil gebleven, drukkerij en toch die 
ontwerper die meebesliste in de economische maatschappij? die u als 
consument in zijn broekzak had, u kon beïnvloeden op koopgedrag en het 
marktsegment op tafel had? ja, is zzp’er geworden, minder werk, drukkerij 
verloren, fabrikant is ergens anders ondergebracht, doet het zelf in ict etc.

hoe nu verder?
de grafische industrie is een verbondenheid met drukkerijen, printerijen, 
ontwerpers, bureau’s, webmedia’s en overige communicaties. 
men verwacht in deze sector zich te profileren tot een volumetoename. 
dit ten gevolge van de afgelopen daling in volume van de werkstukken 
hiermee verbonden. 
ik zie het als een ‘mogelijke’ opleving in het marktsegment. want de vraag 
en aanbodcurve is danig verstoord. we moeten meerekenen de klanten 
die offline - online media zijn. is er innovatie op het gebied van drukken, 
printen, media, communicatie en ict? is er nieuwe omschakeling te vinden 
in de drukkerij? tot crossmediale vorming? de reclamebranche kent een 
overproductie met inhoud van goederen en diensten die een moordende 
concurrentie aangaat met prijzen te bieden. en het web wordt geheel 
gevuld daarmee. 
de ‘oude’ drukkerij kan dat maar moeilijk bijbenen met haar kostenrovende 
intensieve arbeidsplaatsen. is de kwestie ‘vraag’ nog wel een behoefte een 
drukkerij te hebben als een ‘vaste’relatie? deze handelsrelaties verdelen 
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in budget immers over het gehele domein communicatie. ict en de 
dienstverlening on-line is een strategie die de communicatie levert. 
is er voor de overgebleven drukkerijen nog een samenwerkingsverband te 
leggen met crossovers? bijvoorbeeld de dienstverlening uitbreiden, intern 
zodanige disciplines te starten die ‘relaties’opleveren voor hen. er zijn toch 
‘nieuwe’ klanten die op zoek zijn naar de ict-core en tevens de vormgeving 
voor hun onderneming onder dak willen brengen. als de drukkerij nu eens 
de crossover, (oversteek) durft te maken en hun werft voor web-to-print?

is dat het nieuwe woord? ‘crossmedia communicatie’, vrij vertaald het 
oversteken van je ‘oude’ drukkerij naar een ‘nieuwe’ printerij met extra 
innovatie in aanvullende diensten, marketing, mediaservice en ict. 
en dat allemaal naast je ‘oude’ vakkennis van drukwerk, nu print demands. 
dit in een aanvang tot opschaling tot professionaliteit in digitaal! het is wel 
nodig de nodige vakspecialisten te werven of company te vinden in andere 
crossmedia die al online is. ik heb er weinig vertrouwen in. ‘oud’ drukwerk 
had een samengestelde formule die een ‘eigen’ beeldkader omvatte. in 
vertoning van werken en de volgorde van handelsomgangen. wat met 
crosmedia niet zal gebeuren, teveel wisselende omgangsvormen.

ict en gebruiksdrukwerk
dat blijft een wisselende toepassing op het domein marktwerking. 
de doelgroepen zijn gescheiden eigenlijk en kennen eigen sectoren. 
persoonlijk, groepen, constructief, informatief, lerend, toepassing, 
verzorging etc. alle doelgroepen hebben gemeen communicatie en ook 
verkoopbelang. en is ict of drukwerk een strategie? ja, we moeten weer 
terug naar de ouderwetse marketingstrategie! persoonlijke benaderingen in 
de doelgroepen, de wens, de vervulling. geen grote mediaoplages zijn meer 
nodig in drukkerijen. groot bereik is er immers in ict als grote ‘oplage’. 
de verwachting is een toename van specialisme, inzetbaarheid, de 
overcapaciteit aan te pakken.
het zal gevolgen hebben voor een nog lange periode, in een nog dalende 
economie van samenleving en de infrastructuren. inkrimping zal volgen 
tot een basis is bereikt. naar minder dus. dan pas komt de opleving te 
investeren tot relatieopbouw met andere marktpartijen. het netwerken ict 
komt zeker nog in de problemen, is nog helemaal niet ‘af’. zal kleiner gaan 
worden in een optie van betere ‘server’- dienstverlening en organisatie.
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cbs
het cbs heeft de grafische bedrijven geclassificeerd in alle klassen. hieronder 
vallen dus ook pre-press, drukkerijen, ontwerpers, zzp, bureaus etc. Totalen:
2011 - 3715
2012 - 3730
2013 - 3595
2014 - 3485
2015 - 3355

een constante afname van grafische bedrijven. bij de zzp’ers in de branche 
is een toename zichtbaar. heeft een meerderheid in de grafische bedrijven.
2011 - 44%
2012 - 47%
2013 - 49%
2014 - 51%
2015 - 52%  

in 2015 splitsen we dit percentage van 52% uit in klassen en zzp’ers:
drukkerijen 990
pre-press en ontwerpers 365
verpakkingsdrukkerijen 10
grafische afwerking 350
een totaal van 1715 zzp’ers =  52%

de andere 48% is de grafische bedrijven dat niet onder zzp valt. 
die 48% vertegenwoordigd 1605 bedrijven. de afgelopen zes jaar van 
2009-2015 is de grafische omzet met 20% afgenomen. samenwerking met 
andere grafische media en bedrijven kan de dienstverlening en de kansen 
vergroten. althans zo zegt cbs in de theorie, een prognose.

analyse. het grafisch bedrijf is nog maar magertjes vertegenwoordigd in 
nederland. nog maar 1605 grafische bedrijven in alle klassen aanwezig 
en 1715 zzp’ers (bedrijven) die ook in de branche werken. en als de 
crossmediale vorming wil doorzetten is het voor de traditionele drukkerij 
wel afgelopen. ik vindt in de analyse op crossmedia dat de maatschappij 
hier nog niet voor is ingericht. communicatie op social media en diverse 
netaanbieders is te chaotisch. 
zolang de ict nog niet op orde is met haar netwerken (een overflow) zal 
ook het crossover systeem niet werken. providers willen alleen maar groter 
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in monopolies, maar ordening in hun browsers ontbreekt. maatschappij 
en bevolking kunnen er wel aan meedoen en zijn ook te bereiken, dat in 
technische zin, maar de boodschap bereikt niet of onvoldoende de ‘psyche’ 
van de consument. het bereik van media is zodanig slecht ingericht in de 
communicatieboodschap dat er een leger van mediaspecialisten nodig zal 
zijn orde te scheppen. iedereen schijnt verstand te hebben van marketing 
en vormgeving om tot de burger te communiceren. snel op het web ermee, 
zonder een gedegen doelgroep aan te sturen. bovendien zijn de meeste 
websites verschrikkelijk vormgegeven en blijken niet efficiënt genoeg. 

de analyse zal zijn, nog meer aanbod op het web, nog meer chaos in de 
maatschappij. nog meer verval in de marktwerking, nog meer frustraties in 
het bedrijfsleven en voor de consument. eerst zullen de grote monopolies 
zich nog groter willen wanen, wel terug moeten naar een basis en kleiner 
gaan presenteren, hun negotie(s) te splitsen. als de basis is bereikt voor 
bedrijven en ook voor de burgerij, wordt men wakker met het besef dat 
er samen gecommuniceerd moet worden tot een gerichte (sub)doelgroep 
handelsverkeer. een specialisme gericht op de vraag van het marktsegment. 
niet een algemene vlakheid in aanbod op het web. 

uwv
in maart 2016 is er een rapport verschenen over de grafische 
industrie met de titel arbeidsmarktupdate. gepubliceerd door het uwv 
afdeling arbeidsmarktinformatie in 2015

de beschrijving is te informeren aan arbeidsmarktproffesionals van 
gemeenten, brancheorganisaties, bonden, opleidingsinstellingen, (grote) 
werkgevers, uitzendbureaus etc.

het uwv constateert een krimpende werkgelegenheid door 
digitalisering en een herstel vacaturemarkt in 2015.
in 2014 waren er 24.000 banen van werknemers en zzp’ers in de grafische 
industrie. de werkgelegenheid in de grafische industrie daalt al sinds de 
jaren negentig door onder andere digitalisering, toepassingen van ict 
en de toenemende concurrentie. er liggen wel kansen voor de sector, 
door bijvoorbeeld innovaties op producten en diensten op het gebied 
van drukwerk, media, communicatie en marketing. samenwerking met 
andere bedrijven (die elkaar aanvullen) kan kansen van grafische bedrijven 
vergroten, ook op het gebied van export. het aantal vacatures in de sector is 



81

tussen 2011 en 2014 sterk gedaald. in 2015 is er een herstel zichtbaar, maar 
wel op lager beroepsniveau.

opleidingen in de grafische industrie vooral op mbo-niveau
deze zijn meestal traditioneel in printmedia en dtp. voor drukker, 
nabewerker en dtp’er. maar biedt onvoldoende arbeidsperspectieven. 
afgestudeerden komen niet goed aan werk en het maandsalaris is vrij laag. 
voor de komende jaren worden de kansen op werk als matig geschat.

voor ‘medewerker dtp’er’ zijn de kansen op een baan gering, voor ‘allround 
dtp’er’ is de kans voldoende. voor een ‘print-media werker’ (mbo-4) 
zijn er ruimere kansen weggelegd. alhoewel de opleidingen hierin een 
forse daling van studenten laat zien. dat kan later tot problemen leiden 
bij het vervangen van de huidige vaklieden. het aantal studenten in dtp 
opleidingen blijft gelijk met vorige jaren. kans op werk voor werklozen 
uit de grafische sector is moeilijk. omscholings- mogelijkheden zijn 
er wel bijvoorbeeld van dtp’er naar beeldend kunstenaar, ict beroep, 
systeemanalist of programmeur. maar dan wel op het hogere niveau 
van opleiding.

dalende werkgelegenheid
de grafische industrie is zeer verbreed en kent deelsectoren, zoals 
drukkerijen (68% van de bedrijven). voorts zijn er in de sector grafische 
voorbereidingsbedrijven (pre-press) en grafische afwerkingsbedrijven. 
plus de sector zakelijke diensten als reclamebureau’s en zzp’ers. het aantal 
bedrijven en werkzame personen is de afgelopen jaren fors gedaald. 
ook het aantal banen is fors gedaald: waren er in 2004 nog 45.000 banen in 
de grafische industrie; in 2014 is dit gedaald naar 24.000. Dit is minus 47%.
er is ook waargenomen dat de productiviteit sterk is toegenomen waardoor 
een overcapaciteit is ontstaan, ondanks de krimp in werkgelegenheid. 
en er is meer concurrentie door bijvoorbeeld vervaardiging van werken 
door reclamebureau’s en freelancers in plaats van door de grafische 
bedrijven zelf. de werkenden in de grafische industrie vallen bijna 
met de helft van bezetting in de technische categorie. daarnaast zijn 
er administratie, productiepersoneel, archief, in- en verkopers en 
vertegenwoordigers. een grote en zware kostenpartij.
de werkenden in de creatieve groepen zijn de grafische en multimedia 
ontwerpers. daarnaast is er nog een groep in transport en logistiek 
(6%) plus nog een aantal managers (5%).
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werkenden in een grafisch beroep
in 2015 zijn er 80.000 personen met een grafisch beroep. 
grafische vormgevers en productontwerpers 48.000 en 32.000 medewerkers 
drukkerij. ten opzichte van 2005 is het aantal grafische vormgevers 
toegenomen en het aantal medewerkers drukkerij gedaald. 
grafische vormgevers zijn hoog opgeleid. medewerkers van de drukkerij 
zijn laag tot middelbaar opgeleid. door digitalisering is er minder vraag naar 
drukkers en meer naar vormgevers. het aantal zelfstandigen is hoog en het 
aandeel vaste arbeidsrelaties is laag. het aandeel bij vormgevers als zzp’ers 
is in 2005 een 50%. medewerkers van drukkerijen kennen een dalend vast 
contract. In 2005 had nog 71% een vaste baan. dat is inmiddels veel 
minder geworden.

trends
offsetdruk was de afgelopen vijftig jaar de dominante druktechniek. 
de verwachtingen zijn voor de komende jaren een printsysteem op 
inktjetprinters met snelheid, kwaliteit en varia in oplage en papierformaten. 
het biedt sterke kansen maar ook zwakke punten.

kansen
• andere klanten, ander soort werken in de printerij.
• andere benadering, verspreiding van media in samenleving.
• web-to-print mogelijkheden, ict toepassingen, mediastrategie met
 print-on-demand.
• samenwerken met andere printmediabedrijven in export.
• 3d printtechnologie.
• uittreden van drukkerijen met productie en specialiseren in 
 media adviezen.

zwakke punten
• de overcapaciteit is er nog steeds door de snelle productiviteit.
 het verdienmodel in de opbrengst loopt terug.
• digitalisering is voor de drukkerij een afname in belangstelling 
 voor drukwerk.
• lokale en mindere efficiëntie opererende drukkerijen verliezen  
 klanten door concurrentie van specialisten van andere drukkerijen. 
 hanteren andere technieken en lage prijzen.
• voor bedrijven die willen omschakelen naar de dienstverlening en
 adviseren over grafische toepassingen is er veel concurrentie vanuit
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 andere branches. adviesbureau’s, mediaspecialisten, ict bedrijven
 en freelancers in multimedia hebben een voorsprong op online en
 een staat van dienst in een erkenning van hun netwerken. 
 de grafische bedrijven die de overstap willen maken hebben wel
 een (beperkte) kennis van digitale technieken, maar niet altijd een
 breed netwerk en niet altijd een vermogen zich te ontwikkelen naar
 een adviesbureau. hun bestaande personeelsbestanden passen 
 niet in deze omslagontwikkeling.

vacatures
tussen 2011 en 2013 zijn de vacatures in de grafische industrie sterk 
gedaald. in 2014 blijft dit gelijk. in 2011 waren er nog 2100 vacatures, in 
2014 slecht nog 1300. dit wordt in verband gebracht met de economische 
crisis. voor 2015 is er een herstel zichtbaar naar 2000 vacatures, maar er 
moet wel bij gezegd worden dat het meer gaat om de vervangingsvraag 
op de arbeidsmarkt. nieuw voor oud. dat is te merken aan een vacature 
percentage in lager- basisberoepniveau’s (51%). elementair niveau in 2011, 
26% naar een 14% in 2015 (drie kwartalen). 
het aantal vacatures in middelbaar-gespecialiseerd beroepsniveau bedraagt 
26%. al vanaf 2011 stabiel. in hoog en wetenschappelijk beroepsniveau is 
het aantal vacatures gering namelijk 10%.
de meeste vacatures ontstaan in de technische beroepen 47% in 2015 
(drie kwartalen) dit is fors meer dan in 2011, namelijk toen 35%. 
grafische vakkrachten, productiepersoneel etc. het aandeel in de 
economische-administratieve beroepen in de grafische industrie is gedaald. 
43% in 2011 naar 28% in 2015.

het aantal vacatures voor ict’ers groeit wel zowel op mbo- hbo niveau 
maar is nog geen groot aandeel in de sector. ict steeg van 4% in 2011 naar 
6% in 2015.

ruime arbeidsmarkt
er zijn veel werkzoekenden in de grafische sector. men spreekt dan van 
een ruime arbeidsmarkt. een ruim aanbod van personen voor een krappe 
bedrijfsbezetting. anders gezegd personele overschotten. bij de verwachting 
van het aantrekken van de economie is dat er meer grafische vakmensen 
weer sneller een baan kunnen vinden. anderzijds is er een grote groep 
ww’ers die al langer werkloos zijn. vanwege hun lange werkloosheidsduur 
zullen zij minder aantrekkelijk zijn voor werkgevers met vacatures.
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het uwv heeft de grafische beroepen niet aangemerkt als een huidig of 
toekomstig krapteberoep. ook het roa geeft aan dat er tot 2020 geen 
knelpunten zullen zijn in personeelsvoorziening voor grafisch ontwerpers 
en medewerkers drukkerij. door een verandering in werkzaamheden en 
technologie is er meer vraag naar ict’ers, maar er is nog geen inzicht, dat in 
deze sector knelpunten zullen komen of zich zullen voordoen.
de overschotten van personeel op de arbeidsmarkt worden door a&o fonds 
grafimedia begeleid naar ander werk, binnen of buiten de sector. 
ook tot omscholing en duurzaam werk.

arbeidskansen
op mbo-niveau zijn er diverse opleidingen voor de grafische industrie. 
dtp, printmedia, drukker, nabewerker. met de komst van internet en 
multimedia zijn er opleidingen gekomen voor ict en communicatie, 
mediavorming, applicatieontwikkeling en signmaker, dit laatste is een vorm 
van opleiding tot bewerken en ontwerpen van reclameopdrachten.
er is merkbaar een daling in de opleidingen in het mbo domein media en 
vormgeving. 2010-2011 een 1300 studenten. in 2014-2015 slecht nog maar 
100. dit zal tot problemen gaan leiden voor de vervanging op termijn als de 
huidige vakmensen met pensioen gaan.
‘dtp’ers medewerkers’ en ‘allround dtp’er’ in studentenaantallen blijft gelijk.
men komt na afstuderen moeilijk aan het werk.
 
met de opleiding ‘grafische techniek’, ‘audiovisueel en communicatie’ zijn 
hen vaker werkloos dan gemiddeld. op mbo2 niveau het hoogst, 20% is 
anderhalf jaar na afstuderen nog werkloos. een gemiddelde over alle mbo2 
niveau’s is een 8% werkloos. mbo4 is het laagst in werkloosheid, 13%, 
maar ligt nog ruim boven het gemiddelde van 6%. de opleiding ‘reclame, 
presentatieve en communicatie’ alleen op mbo4 niveau is 5% werkloos. 
de maandsalarissen zijn er dan ook naar, zijn gemiddeld zeer laag te 
noemen. over het algemeen zijn de kansen op werk voor opleidingen in 
het domein ‘media en vormgeving’ matig. dtp’er op niveau 3 biedt een 
inschattings kans op werk als voldoende. voor ‘printmedia niveau 4’ en 
voor ‘applicatie- mediaontwikkelaar niveau 4’ is de kans op werk ruim 
voldoende.
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hbo
een aantal opleidingen in het hoger onderwijs is gewichtig voor de grafische 
industrie. er zijn raakvlakken in media, communicatie en ict. 
de studentenaantallen nemen hierin toe.

opleidingen in academische graad ‘communication and multimedia design’ 
(geen grafisch ontwerper) neemt toe, 7100 studenten in 2014-2015. 
‘media, informatie en communicatie’ 3600 studenten en ‘mediatechnologie’ 
400 studenten. alles bijeen een toename tussen 2010 en 2014 
gemiddeld 18%.

als academische graad is er de opleiding ‘grafisch ontwerpen’. 
deze opleiding heeft minder dan 100 studenten!!! en een verwante 
opleiding als ‘visual art & design management’ behoort tot de top 5 van de 
minst gunstigste arbeidsmarkt perspectieven.

overstapberoepen
dtp’er-vormgever die werkloos is kunnen in hetzelfde beroep blijven. 
maar overstappen die voorkomen zijn er naar beeldend kunstenaar, 
systeemanalist. beeldend kunstenaar is een rare naam voor een 
museummedewerker in presentaties, mode-ontwerper, decor- reclame- en 
grafisch ontwerper (hoger niveau vereist). ict op hbo en wo niveau is dan 
vereist. (einde verslag uvw)

analyse
opmerkingen in analyse door p.m.j. van de watering
meer vraag naar ict’ers? want er is technologie veranderd zegt uwv. 
ict beroep en functie hebben ze er maar een naamverandering van oude 
druktechnologie van gemaakt. 
is die ict’er in uitvoering van digitale media functie, kwalitatief goed? 
er is wel vraag naar, maar de invulling van het succesvol zijn blijkt 
onvoldoende in de praktijkmarkt. sites zijn een veelvoud van chaos in 
presentatie en prestatie!

er wordt gesproken over dtp’ers op niveau’s en dat in ‘medewerker’ of 
‘allround.’ met dit verschil in benamingen kunnen we in de praktijk niets 
beginnen. is in de praktijk een zwakteclassificatie!
opleidingen met raakvlakken? ‘signmaker’? mbo ‘media en vormgeving’ tot 
ontwerpen van reclameopdrachten? jammer het zo te benoemen. 
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teveel verscheidenheid in het opleidingsvakgebied is een versnippering van 
daadkracht. wel 8 soorten opleidingen? het is natuurlijk goed, invullen van 
werkplaatsen, mensen aan een baan te helpen. dit zijn werkplekken in het 
praktijksegment als een mixage van een ‘gemiddeld’ niveau. 
geen specialisme. grafisch ontwerpen van een reclamecampagne is van hbo 
niveau! er wordt teveel over dtp/vormgever onderwijs gesproken als een 
niveau dat de standaard blijkt, of zal zijn, voor het huidige reclamedomein. 
onmogelijk is dit, een dtp’er is geen grafisch ontwerper en zal dit ook niet 
worden! maar zal in de praktijk bij de vormgeving vaak zijn ‘onkundig beeld’ 
inbrengen. een vormgeving die geheel niet aan de maatschappij raakt. zo 
spreekt uwv dat men bij werkloosheid de overstapmogelijkheden ziet van 
dtp’er/vormgever naar grafisch ontwerper. mogelijkheden? dan zal hij of zij 
toch een beroepsupdate moeten doen naar hbo niveau! maar belangrijker is 
of er al creativiteit in aanwezig is! wie beoordeelt er of hij of zij geschikt is 
om te worden omgevormd naar grafisch ontwerper? grafimedia? het zal niet 
werken want zijn/haar, dtp achtergrond blijft een sluimerende oorsprong 
als een ‘eerst aangeleerde’. biedt nooit de creativiteit en marketingkennis 
die in het segment nodig is. 

en wat betekent omvormen? een marketingcursus volgen, betekent nog 
niet de leefmaatschappij en de marktsegmenten te kennen. een grafisch 
ontwerper moet een vertrouwenspersoon in oorsprong van zijn levenswerk 
zijn mét producent én voor de consument. volhardend en creatief vanaf je 
eerste studie. waarom is een student begonnen als dtp’er opleiding? 
en niet gelijk destijds als grafisch ontwerper op hbo niveau in academische 
graad? niet creatief genoeg? geen zakelijke grondlaag? 
en dat is ook terug te vinden in het aanbod van teveel verscheidenheid van 
opleidingsraakvlakken. dat geeft de weerslag aan, de onkundigheid op het 
praktijkdomein met verkeerde designs op vormgeving.

het rapport
het uwv rapport is natuurlijk een statistische gegeven. een vraag en aanbod 
analyse. een ‘verstoord’ cijfers gegeven met de praktijkwerkelijkheid van de 
samenleving. 
het is een basis van theoretische afweging in statistieken. de geschoolde 
werkenden zijn representatief voor een geslaagde missie in de 
maatschappij. ziet mogelijkheden van overstappen van bedrijven en 
personeel dat die ook daadwerkelijk vakkundig (kunnen) blijken te zijn. 
maar overstappen of studeren kan ook zeggen of het ook daadwerkelijk 
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kans van slagen heeft op een niveau van vakmanschap in deze 
maatschappij!? het kan ook niet lukken!

de onderverdeling in studentenaantallen betreft categorieën van 
dossiers met een vraagteken in de arbeidsmarkt als het woord valt 
‘basismedewerker’. een definitie als ‘niet volledig’ in staat te zijn in de 
volledige vakkennis, is nog ‘lerende’. voorts is er een differentiatie in 
‘allround’ en ‘specialist.’ dubieuze benamingen. beginners, halve krachten in 
het reclamedomein is ‘not done’.

een uwv rapport arbeidsmarktinformatie is een statistiek rapport dat de 
vraag en aanbod domein in de sector belicht en constateert, maar niets 
zegt over de ontwikkeling, de verhoudingen grafische industrie t.o.v. de 
maatschappij en haar ‘needs’ naar reclame uitingen in de praktijk. 
een samenleving van u en ik met allerhande communicatiemiddelen in het 
sociale domein.

blijft over in de analyse de daadwerkelijke invulling van de vraag en 
aanbodsmarkt in de context van eu markt, concurrerende bedrijven, 
technologische veranderingen in ict en icp (information chanel planning). 
en vooral, wat is er hier mis. daar zijn door uwv geen antwoorden op 
gegeven. de ethische norm en waarden in de samenleving is danig 
verstoord, verbonden met het creatieve art-work, dat geheel niet meer 
verbonden is met het grafisch ontwerper design en vervlakt tot een dtp’er 
smeerboel in de toch al smerige maatschappij van nu. 
de economische drijfkracht die de maatschappij nodig heeft en de 
verbintenis met het grafische ontwerpers en de traditionele drukkerijen 
is verloren! de drukkerijen en ontwerpers stonden als een spil in de 
communicatie als een standaardwaarde. vaste peiler op een handelsmarkt, 
gaat nu verloren in het versnipperd media communicatiedomein waarin 
miscommunicatie heerst.

de vervuiling in de grafische vormgeving
grafisch ontwerper? wat is de naam? wat betekent dat? nooit van gehoord 
die naam, wat is dat voor een beroep, dat is wat je tegenwoordig nog 
hoort. geheel vreemd in de maatschappij (geworden?) er zijn er nog maar 
een paar van in nederland, de ‘echte’ onvervalste grafisch ontwerpers 
als wezenlijke academische graad afgestudeerde specialisten. als ik de 
vormgeving (dtp’ers en mixage van raakvlakken) bekijk in tijdschriften, 
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magazines, krantjes en folders, flyers, advertenties en andere uitingen van 
het drukwerk en het digitale web met ict van nu, is het bedroevend zo 
slecht in elkaar gevormd dat mij de schaarse haren te bergen rijzen. 
het staat er toch duidelijk op zal de gemiddelde burger zeggen. 
ja, het staat er op, onduidelijk! wie er ook achterzit, of beter gezegd voor 
die dtp monitor zit, redacteur of vormgever, is een besliste leek, weet niets 
van marketing. en zeker niets van vormgeving op een benadering naar 
de doelgroep. en dat in een context van de opdrachtgever, die al 
helemaal de weg kwijt is en in grafische voorlichting en strategisch 
geheel een achterstand heeft zijn consument te bereiken. het gaat in de 
tijdschriftenbranche om achterklap, eigen gewin en het hoog houden van de 
bladstatus. om van de tv commercials nog maar te zwijgen. en die worden 
gemaakt door reclame adviesbureau’s om wat? de consument te bereiken? 
om de monopolies te behouden bedoelen hun. met torenhoge tarieven is 
er voor de kleine aanbieder geen kans tot scoren. dat is de maatschappij 
tegenwoordig, groter en groter in handelmonopolies. en dat niet alleen 
op mediagebied. op alle handelsdomeinen. ja het komt iedere keer in 
uw huiskamer, niet het product communiceert maar de merknaam en de 
gimmick van rariteit. 
u vindt het reclamespotje mooi of het wordt een ergernis. het blijft een 
vlak gemiddelde van respons in de tegenwoordige media. ook geldt dit voor 
het internet en ict. het blijft een soort van zeer breed en algemeen vissen 
uitzetten, kijken wie er (nog) wat vangt. en de consument slikt maar braaf, 
is een mak schaap geworden. maar geeft geen respons of antwoord.

wat aangeboden wordt in de drukwerken is al zodanig verziekt door pseudo 
ontwerpers die het dtp en tv-spots als ‘mijn werk’ zien en marketing 
overbodig vinden. en moeten wij als echte grafisch ontwerpers een 
medespeler worden van de ‘vervuiler’? maar wij zijn al in de minderheid. 
kunnen wij net zoals vroeger de maatschappij sturen in een communicatie 
van fabrikant en consument? het is eigenlijk al te laat daarmee. 
de maatschappij heeft een gemiddelde onverschilligheid over zich heen 
laten komen. dat heeft allerlei oorzaken op het gebied van leerprocessen en 
aanpassingen. of dat nu jongeren of ouderen betreft. maatschappelijke en 
sociale en zelfs politieke aspecten spelen een rol in de samenleving. slechte 
voorlichting en bedrog, schandalen en rampen in de maatschappij zijn niet 
bevorderlijk tot een waardering in sociale omgang. alle doelgroepen met 
het aanleren of afleren zijn aangetast of beschadigd. hun ego is opgelegd 
en al zeggen wij in een vrij land te leven met een vrije democratie, toch is 
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dat maar beperkt. althans dat is de ‘mind’ in de psyche van de doorsnee 
burger. en de reclamefolders en andere mediauitingen worden als eén 
en dezelfde rommel weggegooid. komt niet aan in het brein van de 
consument. die slaapt lekker verder met een eigen ego, niet toegankelijk 
tot een communicatie. weet een dtp’er die het vroegere bedrijfsleven 
niet (heeft) gekend wel waar hij of zij mee bezig is? heeft hij/zij een 
marketingopleiding gehad? hebben hun te lande fabrikanten van elke soort 
gesproken? hebben ze wel eens de doelgroep in analyse genomen of er 
communicatie mee gehouden? 

wij grafische ontwerpers sterven uit. zullen het niet meer winnen om de 
maatschappij wakker te krijgen. wij zullen verdrinken in de vervuiling van 
de media. maar ik geeft u mee, niet alleen de ontwerper zal verdrinken, 
de maatschappij, samenleving en burger zal ook ten onder gaan in het 
web chaos. totdat iedereen op de bodem ligt elkaar sprakeloos aanstaart 
en begint met een hand naar elkaar te reiken. een begin van nieuwe 
communicatie.

zo, denkt u, deze schrijver kan goed doemdenken nietwaar? nee hoor, het 
is analyse een sleutel tot herkenning van actie en reactie. ik kan u wel een 
strategie in marketing voorhouden maar daar zijn boeken voor te vinden 
en het kan worden aangeleerd. maar een meerderheid onder ons wil er 
niet aan, gelooft niet meer in specialistische vakkennis en luistert helemaal 
niet meer naar een ander. en iemand die doemdenkt, wat mag, ‘ziet’ dan 
ook de andere kant ervan. een punt van positief denken is dan ook nog 
bereikbaar. streef ernaar, zie het als je eigen doelgroep benaderen er wat 
van te maken. communiceer met de samenleving, doe er zelf aan mee!

noem de dtp’er maar pseudo-ontwerper
grafische school te hebben gehad wil nog niet zeggen dat je ‘ontwerper’ 
bent. dtp vormgeving is beter gezegd, althans op technisch vlak een 
programma bedienen en een werkstuk op pagina zetten. weet jij veel 
van typografie, kleurenleer, druktechnieken of printtechnieken? ja, gehad 
op school is hun steevast antwoord. maar heb je weleens een campagne 
ontworpen voor een fabrikant product? nee, ik doe de vormgeving wat 
de opdrachtgever wilt. fout! die opdrachtgever weet het ook niet hoe te 
brengen. grafisch ontwerpers doen dat andersom, geven voorlichting en 
advies aan de fabrikant hun product in ontwerp-visie te lanceren. 
hebben de regie! in de wetten en regelgeving van het grafische. 
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met op de eerste plaats de kennis over de consument! tijdschriften hebben 
een ‘voorzichtige’ grafische opmaak in hun pagina’s. 
lijken allemaal op elkaar in een massa van hetzelfde aanbod te geven.
 
is de vraag bij de consument ook een massa van vlakheid geworden? 
een makke(lijke) doelgroep. er zullen ongetwijfeld grafisch ontwerpers bij 
de redactieopmaak van een blad zitten die hun lay-out in een ‘eigen’ stijl 
van het blad continueren. keer op keer in hetzelfde stramien. niets nieuws, 
niets ouds. ja, de inhoud geeft toch het nieuws? u wilt het niet anders dan 
dat u ‘gewend’ bent. dat is het dan tegenwoordig, u wordt toch door een 
‘verbondenheid’ ‘leiband’ geleid. lijkt op vroeger toen wij als ontwerpers 
de leefmaatschappij vormden. maar is het toch niet helemaal. wij kregen 
vroeger duidelijk een positief respons uit de samenleving. dat is nauwelijks 
meer te bespeuren.

over het algemeen ziet die mediaexplosie er niet goed uit. warboel, chaos, 
geen ordening, veelvouden, na-apen, soortgelijk, verkeerde kleuren, 
vreemde letters, geen alinea’s of kantlijnen, foto’s staan verkeerd, 
afbrekingen en uitvullingen verkeerd, teveel corpsen verschillend van 
grootte, verkeerde zetbreedtes, rariteiten, gimmicks en vooral de verkeerde 
boodschap, de verkeerde doelgroep! een benadering van een gemiddelde.

ik kan het niet meer veranderen. dat zal de huidige maatschappij wel 
doen! want de doelgroepen gaan veranderen! meer gaan die splitsen in 
de samenleving, een gevolg van andere communicaties, het persoonlijke 
zal vervagen tot een vlakke substantie van ‘niet voor mij nodig’. een ik 
wil het niet meer horen of ik doe er niet meer aan mee. andere doelgroep 
is er ook, die samengaan tot eenheid te vormen en te bereiken zijn in de 
marketingstrategie. dus ook de marketingstrategie zal veranderen ten 
opzichte van vroeger tijden. doelgroep(en) als jongeren en ouderen zal haar 
grenzen gaan bepalen aan de hand van leeftijden in sessies-periodes van 
life-styling. is er voor die leeftijdsgroepen innovatie?

ik verwacht dus een omslag in communicatie en wel zodanig dat die zal 
verlopen in splitsingen in de samenleving. dus geen eenheid van bevolking 
als een natie. meer een leeftijdsgebonden communicatie in de fases 
van levensonderhoud. het is al in de geschiedenis meer voorgekomen 
en zal nooit worden uitgeroeid, klassevorming! men kan nu al zien in de 
maatschappij anno 2016 dat het aanstaande is. niets bijzonder dus al kan 
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men dit zien als, al hoort het niet zo te zijn, of maar aan te nemen (wat 
precies gebeurd) zoals het is. 

ik heb het al gehoord in de sector woningcoöperaties, die dit gaan 
toepassen in vraag en aanbodsegmenten. en dat zal uitbreiden tot andere 
marktsegmenten!
we krijgen: jongeren > lage sociale klasse (bijstand) > midden sociale 
klasse (modaal) > hogere sociale klasse > vrije sector. daarnaast een klasse 
van retour en finish (ouderen). bovendien is er sprake van andere (doel)
groepen koppelingen hiermee, als etnische mensen, geloofsovertuigingen, 
een taalgroep en de veranderingen in politiek en het sociaal systeem van 
nederland-europa.
is dit een gevolg van economische omstandigheden het marktsegment op 
te splitsen in een 6-tal domeinen? ja, een stap naar ‘maat’communicatie, 
een gericht aanbod in commerce. in wezen een kans tot commerce slagen 
naar de doelgroep is mogelijk. maar is wel een splitsing in persoonlijke 
omgangen van samenleving tot een permanente scheiding, hokjesgeest van 
mensdoms culturen, samenleven, kansen en ontwikkeling. ik ben er niet zo 
blij mee op deze manier te managen. maar is niet zo verwonderlijk als je 
bedenkt dat dit bedacht wordt door de (manager) Z-generatie. arrogantie 
ten top! het is in de vorige eeuw ook al gebeurd de klassevorming en heeft 
nog nooit iets goeds opgeleverd! want de doelgroep van koop wordt wel 
bereikt maar het klasseverschil van mensen zal gaan overheersen.

u en ik veranderen en daar doen we zelf het meest aan! en leiderschap 
dat de mensheid nu eenmaal drijft en eigen is aan ons leven is een eerste 
hand van communicatie tot handelen naar een reactie. dat leiderschap is in 
veel landen vanuit de bovenlaag naar leefmaatschappij geheel niet meer te 
vinden.

even terug naar het ict communicatienetwerk in de samenleving. 
gegarandeerd dat dit spaak gaat lopen. de grootste omvang van het 
internationale domeinen netwerken is nog niet bereikt. 
dit zal nog toenemen evenals de crime systemen die het zal bedreigen. 
het is te voorspellen dat het groter worden van netwerken in w.w.w. ook 
betekent meer cybercrime. innovaties op het gebied van veilige ict zullen 
zeer specialistische beroepen gaan vormen. u en ik als maatschappij moet 
dat wel willen ervaren als ‘crime hoort erbij’, al is dat niet zo. moeten we 
terug naar een kleiner netwerk? is heel goed technisch mogelijk en veiliger, 
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maar de monopolies van de huidige providers en netwerkaanbieders is 
dusdanig ingericht als onaantastbaar te zijn voor ‘eigen results’. 
en dat geldt ook voor vele instellingen en maatschappelijke diensten hun 
groot ‘leiders’domein overeind te houden. daar aan mee te doen. 
maar zullen tenslotte toch ten onder gaan, daar communiceert u namelijk 
over als reactie. u moet u niet naar de slachtbank laten leiden maar 
opstaan, meningen te weerstaan en tenslotte uit te komen tot een revolte.

is het dan zo erg dat de ‘grafische norm in vormgeving’ die ontwerpers 
hebben wordt overschreden in een ‘alles mag vervorming’? ja, het kan veel 
beter als er maar eens geluisterd zou worden naar de consument. 
die consument op wat voor gebied dan ook van marktsegment staat alleen 
in een keuzeaanbod (aanbod) dat totaal niet lijkt op zijn wensen. (vraag).
niet voor niets ziet men vele winkelsluitingen in de steden. de consument 
moet maar nemen wat het aanbod is. maar vindt geen antwoord dat 
met henzelf overeenstemt. gevolg geen aankoop. het aanbod is gericht 
op een middelmatige gemiddelde van zelfde soort producten. het is 
een fabrikantenmarkt van geen durf te tonen, hetzelfde te doen als de 
concurent en prijsconcurrentie te doen door groot in te kopen. en de designs 
in het product en de bijbehorende reclames zijn in een chaos van ‘fout’ 
afgebeeld en ‘verkeerde’ doelgroepen tot een miscommunicatie gevormd.
de grotere handelmaatschappijen en ook maatschappelijke instellingen 
zijn zuinig op hun gevestigde handelsnaam, teren hierop en trachten hun 
monopolies te bestendigen. hoewel dat steeds moeilijker gaat worden 
want ook hen kennen een vervlakking in innovaties. of is het zo dat ze 
de monopoliepositie niet durven te veranderen? dat zou zo maar eens 
kunnen, liever niet de vingers verbranden door er maar van af te blijven. 
dat marktsegment dat er ligt is door hen bepaalt, u dient maar te volgen 
als niets te zeggen. nou zegt u, dat is kras wat u schrijft. ja, het wordt tijd 
dat de maatschappij ook eens wat te vertellen heeft, wat de wensen zijn op 
markteconomie, wat wilt u aankopen? u krijgt de schuld van weinig aan te 
kopen maar is het ‘aanbod’ tot kopen wel up to date? vroeger werd er naar 
u geluisterd en de ontwerpers gaven u antwoord. dat is een stuk minder nu 
die directe persoonlijke band wat is weggevallen. een product of innovatie, 
kleur, trend, design gaat nu meer over vijf managers heen voordat er 
daadwerkelijk iets op de markt verschijnt. vijf maal verdeeldheid tot een 
compromis dat de concurrent ook al heeft. niets nieuws onder de zon.
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wat is een oplossing? moet ik u dat gaan vertellen? zo eenvoudig is dat niet, 
het is al te ver gevorderd het leefproces van ‘marktverval’. 
men noemt het maar, of schuift het maar een naam toe: economische crisis. 
lekker gemakkelijk hoor u weer de schuld geven om niets uit te geven. 
maar dan moet je wel het geld ervoor hebben. dat er wel volop is maar 
niet voor de modale man/vrouw. samenvallend is ook het werkaanbod en 
de werkvraag. een crusiaal gegeven dat verband houdt met de financiële 
huishouding van de werkgevers. daar is ook een vraag en aanbod aanwezig. 
een gedegen onderzoek is nodig naar het segment werkgevers. die willen 
echt wel werk creëren als een aanbod het te bieden, maar de vraag naar 
het (soort) van werk is onduidelijk in een hoe en wat? er is geen afzet 
of verkoopkans voor product of levering? hoe komt dat? doe onderzoek 
naar de vraag, luister naar uw segment van aankopers, biedt budget 
voor de burger (ook de banken) en doe het! voorzichtigheid en ellende 
is tegenwoordig troef. morgen is te laat! helaas gaat het nog wel een 
generatie duren voordat men eindelijk eens gaat inzien dat vakmensen en 
opleidingen met handen uit de mouwen weer nodig is. managen is oké 
maar dan met korte lijnen, geen vijf. direkte persoonlijke marketing bieden, 
tevredenheid bieden. wat we nu zien is een algemene aangepraate teneur 
van journalistiek en mediagebeuren. wij moeten vrolijker worden!

maatschappij samenstelling van generaties
wij zijn... een samenleving van een mixage van generaties. 
in het intermediair worden de verschillende generaties aangeduid met x, y 
en z. en al deze generaties staan in de sociale maatschappij en in koppeling 
al dan niet met het bedrijfsleven en de economische verworvenheden en 
de vooruitzichten. is de maatschappij zelf te manageren? een goede mixage 
en binding te verkrijgen? vooral in het bedrijfsleven een goede ‘match’ te 
vinden met werkgever en werknemer. dat met alle generaties de xyz. 
centraal staat nu wel de y generatie die nu middelpunt is, maar toch wat 
eigenschappen kent die zeer verschillen met traditionele opvattingen 
tegenover de x (drukkerij) generatie. De y generatie heeft een motivatie 
van hip-hop-jobs, is niet zo voor trouwe langdurige binding aan een werk-
gever. het is te merken in de werkmaatschappij en organisaties die bieden 
meer flexbanen. 

de babyboomers
deze naam krijgen de geborenen na de wo2. de ouderen van nu. 
zij zijn ervaringsdeskundigen en hebben de maatschappij na wo2 in de jaren 
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50-60 totaal anders ingericht. de kenmerken die zij hebben verworven is de 
idealistische grondslag en dat deze blijft voortbestaan. ze zijn 
onstopbaar in werkdrift en willen hun ervaringen ook goed met anderen 
delen. zijn nog steeds ambitieus met veel ‘eigenwaarde’. zijn de uitvinders 
van het diploma en treden graag als een leider op. de toekomstgerichtheid 
van nu wordt met een oog dicht bekeken, zijn niet zo voor de digitale 
wereld. voelt zich snel aangesproken op kritiek, maar kan toch goed 
overeenkomen met de kernen van management. het beste is deze 
generatie in hun waarde te laten en hun een vrije rol te geven. 
hun bijnaam is ‘protestgeneratie’ of ‘babyboomers.’

x generatie
deze generatie wordt genoemd de doeners ofwel handen uit de mouwen. 
ze zijn geboren tussen 1956 en 1970 en krijgen de bijnaam ‘verloren 
generatie’, ‘generatie x’ en ‘generatie nix’. deze mensen zijn nu gemiddeld 
in 2016, 52 jaar. het kan lopen van 46 tot 60 jaar. staan nog in de 
economische maatschappij als een schaduwbeeld van de babyboomers. 
met de komst van volwassen deelname in de maatschappij werd het voor 
deze generatie niet gemakkelijk. kwamen in de 1980> jaren in een 
verdrukte arbeidsmarkt met werkeloosheid. werk lijkt zo niet meer belang-
rijk te zijn en de leefmaatschappij, handelt daar naar. de opvattingen zijn 
deeltijdwerken en ook meer privé tijd. er wordt samengewoond, latten, 
de vrouwen combineren het werk met veel privé en werken zich naar 
topposities. deze kleine topgeneratie vinden we nog terug in huidige tijd, 
praktisch, relativerend en up to date. 
x-ers hebben professionaliteit in het vaandel staan en de kernpunten:
- eigen verantwoordelijkheid, samen delen in bewustzijn
- nuchtere aanpak, de handen uit de mouwen steken
- eigen visies creëren en waarmaken
- ontdekken wat ook kan werken
- kennisbesef is hoog en gaat ook in dialoog
- evenwichtig karakter
- waakt over de kwaliteit
- ontwikkelingsbesef, het aanpakken van werk(en) en visionair

de x-ers zijn dus het product van de babyboomers als een ‘lerende’ in die 
maatschappijvorm opgegroeid en als de ‘verloren generatie’. hiermee wordt 
bedoeld de vervanger te zijn van de babyboomers, hun ouders.
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y generatie
hebben een voorloper, overganggroep van x naar y die zijn geboren 
tussen 1970 en 1990. deze groep heet de ‘pragmatische generatie’ of 
‘patatgeneratie.’ nu gemiddeld in 2016, 36 jaar. ook wel 46 of 26 jaar oud. 
als hun de volwassenheid bereiken en in willen treden in de werkmaat-
schappij heeft deze generatie de vrije keuze van vakgerichtheid gemaakt in 
de opleidingen. opkomen voor zichzelf is hun motto. loyaliteit aan de 
werkgever kennen ze niet en jobhoppen is voor hun normaal. 
ze zijn communicatief vaardig, analytisch ingesteld en competitiedrang is 
hen ook niet vreemd. leven in luxe en in technologie. werkt samen met 
dezelfde partners (kennispartners) en voegt en telt de behaalde resultaten 
op tot een status (top) op de maatschappelijke ladder. maar ook naast de 
werkstatus is er ook een life aanwezig. 

velen vinden het werken niet belangrijk genoeg maar kiezen voor een 
leefmaatschappij met het gezin voorop. het is zoeken naar de balans met 
werk en vrije tijd, privé. het verschil is niet de directe werkaanpak zoals 
de x-ers maar een werkgerichtheid te creëren voor de aankomende 
z generatie, die nog in vorm is. ze willen dus meer een managerrol 
vervullen. dat is wat anders dan de x-ers die letterlijk de handen uit de 
mouwen staken.
het is in de maatschappij te merken dat de oudere generaties deze y-ers als 
lui bestempelen of dat die zich er wat te gemakkelijk over ‘werken’ denken. 
werkgevers vinden hun wat verwend en ongeduldig. bazig en soms 
besluiteloos een werkkeuze, afhandeling te doen.
hun kenmerken zijn er dan ook naar:
grenzeloze generatie, generatie einstein, generatie next, digitale generatie, 
screenagers, game generatie, millennium generatie, prestatie generatie, 
echoboomers en google generatie. 
negatief: achterbankgeneratie, knip en plak generatie, peter pan generatie, 
of swag generatie. swag staat voor ‘coolness’, een zelfego en arrogantie 
sfeer.

z generatie
geborenen van 1990 tot heden. nu onder de 27 jaar oud. een deel is 
instappend op de arbeidsmarkt en gaan de maatschappij verkennen. 
anderen zijn nog volop in opleiding hun idealisme te veroveren. ze zijn altijd 
online, vaardig in het gebruik van multimedia, meer sfeer dan werk, willen 
best wisselen van werk, past zich aan de situatie aan met aanpakken met 



96

open vizier. wil zich niet in een vast patroon opsluiten. kennis en studie is 
niet zo belangrijk. moet zichzelf nog bewijzen, gaat soms te snel van 
stapel en is daarbij ongeduldig. totaal en nergens geen bindingsdrang. 
het is dan ook ontbreken van ervaringen wat botst met de y en x-ers. 
maar is wel in voor verbetering, luistert ook tot een balans er is. maar met 
een zekere mate van ‘eigen’ vrijheid. liever thuis netwerken dan op een 
werkkantoor. tikje eigenwijsheid. hun krijgen de namen:
generatie m (multitasking), alpha, googlekids. 
ik voeg er zelf nog een bij: ‘drones’.

algemene analyse over de generatie (klassen)
wie als laatste generatie erbij komt, kan kritiek verwachten van de vorige 
generatie. generatie nix bijvoorbeeld kreeg kritiek van de babyboomers, 
maar konden werkelijk niet anders presteren met de grote werkeloosheid 
en economische crisis in de jaren 80 van de vorige eeuw. maar ze hadden 
zeker wel de capaciteiten en de kennis op niveau. de babyboomers vonden 
de x-ers maar verwend, lui en patateters. de x-ers op hun beurt vinden de 
y-ers ook verwend en lui en de y-ers op hun beurt verwijten de z generatie 
ook weer als lui, zelfs daarbij het woord arrogant, niet vernieuwend en 
langebaan schuivend. de oudere generaties steunen deze betitelingen.

het heeft ook een spiegel op het sociale in onze maatschappij, die zich 
‘vormt’ aan hedendaagse gebeurtenissen. zo zal de z generatie zichzelf 
‘sturen’ tot een eigen verantwoordelijkheid te nemen, meer positief gaan 
denken over de toekomst en de tijd nog nodig heeft. nu is het te veel aan-
leunen op de y generatie. ze denken te gemakkelijk dat er voor hun gedacht 
moet worden, een ander moet het maar voor hun oplossen. 
ze denken nu al manager te zijn, de jeugdigen te managen tot hun 
opvolgers. dat is voor de y generatie die wat ouder zijn en de markt trekken 
geen partner. en toch zal er samenwerking moeten komen. de x-ers zullen 
verlaten worden. 
de ‘baas’ wordt de y generatie en ‘personeel’ de z generatie. 
het generatieverloop kent de hoofdwegen. de zijwegen met de generatie-
kenmerken die door de leefmaatschappij zijn gevormd zijn er in vele getale. 
wij zijn... veranderlijk van karakters geworden. gemuteerd door wereldse 
gebeurtenissen, gedrag, communicatie, politieke besluitvorming, religie 
overtuigingen wel of niet, consumptiegoederen, economische welvaart of 
achteruitgang, haat, liefde, terreur, milieu en gezondheid, oorlogen, 
wapentuig, klimaat, aanpraterij, jaloezie, geld, status, burgerklassen, 
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eigen ego, vakkennis, domheid, leugens, corruptie, drugs, bezit.
zo zal de maatschappij zich ‘anders’ vormen, ons ‘anders’ vormen. 
totdat we het eindelijk gaan inzien wat woorden te schrappen, het 
eenvoudiger moeten inrichten naar het basic systeemvoorkeur. wij mensen 
kijken niet graag terug in de generaties, voorbij is voorbij. wij zijn... altijd 
nog lerende! continuering is the game!

dit fenomeen van klasseindeling dat de sectoren nu al bezigen is die factor 
generaties. nooit van het wereldtoneel verdwenen, soms sluimerend tot 
een woord wij zijn allen gelijk. maar dat is niet zo. 
de verscheidenheid komt weer op door ‘voelbaarheid’ van anders te zijn als 
een mens of persoon. in ras, kleur, politiek, werk(baan), religie en wonen. 
het leidt wel tot afstandelijk vertoon, rascisme, veroordelen en disorde. 
vele aspecten doen daar aan mee, het is de samenleving en gemeenschap 
die de weg kwijt zijn. dit in een vervlakking van elkaar niet begrijpen onder 
het mom van leeftijdsverschillen, generatieverschillen en de bijbehorende 
karakters. zie dat maar eens tot eenheid te vormen! onmogelijk! 
u kent uw verleden psyche, maar dat van een ander? en dat ook nog in 
leeftijdsverschil? nee, of ja, ik heb een referentiepunt in mij van ik ben... 
communiceer!

het gaat allang niet meer over drukkerijen en grafisch ontwerpers, dat is nu 
al duidelijk te zien. grafisch ontwerpers zijn er minder dan honderd! 
het is al veel te laat. overheden zijn nu de over‘lijders’ die de weg helemaal 
kwijt zijn. er is een overcapaciteit aan de politieke leiders, allemaal in eigen 
(dromenland) domeinland. de woorden in dit boek zijn opgeschreven in een 
analyse, gaat vanzelf over in een andere samenleving. 
niet zo heel bijzonder in de verandering op zich. immers de geschiedenis 
in maatschappij en samenleving is een vraag en aanbod zelf. vraag naar 
verandering, aanbod in innovatie. of dat nu technisch is of theoretisch, het is 
en blijft actie en reactie van een samenleving. ik kan er nog wel uren over 
door blijven schrijven. dan beveel ik u aan om mijn boek ‘wij zijn...’ van 
mijn site, gratis te downloaden en dit ook te lezen. dat boek gaat geheel 
over ons zelf, onze psyche, reclame, politiek en maatschappij.

©2016. p.m.j. van de watering, grafisch ontwerper
www.artpietvandewatering.nl
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croppen. het vergrotings- of verkleiningspercentage 
opgeven of de cm. maat in eindformaat.

op een tracevel over de originele foto belijnen om welk 
deel het gaat.

plus de opgave van gradatie- en rasterwaarde. 
Aantal rasterlijnen en het soort raster.

het ideale letterbeeld dat ik in 1963 op de academie voor beeldende kunsten 
sint joost toepaste. een zetwijze zonder kapitalen, wat voor woord dan ook. 
of het nu persoonlijke namen waren als de heer a. kapitein of andere 
benoemingen van maatschapijen als klm, philips of kodak. de zin begint zonder 
hoofdletter, altijd in onderkast. en geen regelafbrekingen in het woord,

alinea’s niet inspringen. gewoon vervolgen met de tekst, dat heet gewoon plat 
zetten. en toepassen in vrije regelval was mijn favoriete zetwijze.

tussenkopje kan wel vet
kommas en punten staan gewoon op hun plaats. andere accenten als é doe 
ik wel. haken geheel niet, een kleine divisie - met aanhalingstekst - 
mag ook. en dat allemaal in eén letterfamilie, akzidenz of univers light.

technieken in de drukkerij
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airbrush. de zwart wit foto is het origineel. 
rechts is met kleur airbrush de zwart-witfoto tot een full-color foto gemaakt.
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rasters voor vierkleurendruk. linksboven raster cyan met een hoek van 15°, linksmidden magenta met 
een hoek van 105°, rechtsboven yellow met een hoek van 90° en rechtsmidden zwart met 
een hoek van 45°. in aparte drukgangen achtereen van de gescheiden kleuren dienen alle rasters 
transparant te vermengen tot het origineel en ‘passend te sluiten’ tot rozetvorming van rasters. 
rasters bestaan van grof 24 tot een fijnheid in lijnvoering 64, 72, 96 lijns.



101

de eenvoudigste manier van duplex is een 100% volle steunkleur pms onder het halftoonbeeld te 
plaatsen. andere manieren zijn er ook met het bereiken van rasters in verschillende waarden. 
maar dan is het oppassen met de rasterhoeken goed te plaatsen voor het vermijden van moiré.

C YM K

G A T F  T I R A0123456789

C YM K

0123456789

C YM K

0123456789 0123456789

gatf tira controlestrip. wordt meegedrukt op het plano drukvel. 
over de volle breedte van het vel steeds herhaald.
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fotosjabloon, een fotomasker. werd met de hand op een trace film getekend met inkt.  
dit masker werd door de lithograaf gebruikt om vrijstaande beelden te maken zonder 
achtergrond. of om vlekkerige achtergronden van een nieuwe egale of met verlooptint in te 
belichten. harde randen werden plaatselijk in de punt geëtst tot een kleinere grootte. 
andersom kom men ook de gradatie van ‘voorgrond’ en ‘achtergrond’ bewerken.

dolorum licita et lit, (hoerenjong)
experch ictemquibus, volupta tisquasit aut qui acepe eumquis esti re voloritate de 
nientiae ipis rectibusam ut adistiorro ellacea id mi, sequidelibus provit, volupis a 
qui odit ere et que pa consequatem sinimus a con reped molores ate voluptatem. 
cestionet volore nemquiatur rem fugita volorectorem destis eum quibusa ndeliqu 
oditem lacimaxima nit vellicium am laudam la que pro et que nonsed molescit re 
imusa dem adit, tempori offic tecusdandae. poreicias sus mil estiis que nation con 
nis audis dem eum eum nobisci endant escit volore nisquatibus nossim dellis simus 
magnimi. (wees)

tatur, sinvele sciam, quiam fuga. nam, sit aut. (ondergeschoven kindje of weduwe)

voorbeeld: de eerste regel van het tekstblok met enkele woorden is een hoerenjong.
de laatste regel van een tekstkolom met maar één woord is een wees. 
de laatste regel die alleen staat noemt men een ondergeschoven kindje of weduwe.
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hier ziet u de vermengingen van de  cymk rasters in volgorde. er is met een kleurenfoto wat te 
componeren met diverse delen van een kleur eraf te laten en toch een gehele foto te maken.
vele varianten zijn mogelijk. met aparte rasters toch een compositie maken.

0,10 mm

0,13 mm

0,15 mm

0,18 mm

0,20 mm

0,25 mm

0,30 mm

0,35 mm

0,40 mm

0,50 mm

0,60 mm

0,70 mm

0,80 mm

1,00 mm

1,20 mm

1,40 mm

2,00 mm

lijnen kon men mee laten zetten in de loodzetterij maar waren niet betrouwbaar in hun strakheid.
fotozetsel met lijnwerk was wel scherp in afdruk en de zetter gaf de gewenste dikte van de lijn 
aan in punten. werd er in de studio in de werktekening met lijnen getekend dan werd een 
maateenheid in fracties van mm. getekend met een speciale tekenpen rapidograph. 
gekruiste lijnen en vakken hierin moesten wel met de hand getekend worden. apart getekend met 
een vergrotingspercentage van 150%. om de minst mogelijke afwijkingen in meetafstanden tegen 
te gaan. een reproopname in een verkleiningspercentage geeft de juiste dikte weer en geeft geen 
kans meer op beschadigingen van tekenwerk.
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een getekend masker kan de achtergrond wit 
maken tot vrijstaande foto. 
maar ook sluitend de achtergrond egaliseren 
of zelf laten verschuiven voor speciale 
effecten. en dat kan ook in kleur.

met de reprocamera is het goed opletten met negatieven en positieven. van het origineel kan 
met het verschil van reprocamera met of zonder prisma of spiegel een halftoonnegatief worden 
gemaakt leesbaar of onleesbaar. dit is van belang voor de emulsiezijde van de opnamefilm en het 
latere rasteromcontacten. altijd emulsielaag tegen emulsielaag van het filmmateriaal. dit geldt ook 
voor het belichten van lichtgevoelige drukplaten. want is de uiteindelijke druk nu links of rechts als 
het origineel? de ontwerper kan ook beslissen expres spiegelverkeerd beeld te wensen. 
de lithograaf zal met de opname van het origineel, strips en codeletters meefotograferen zoals 
lotnr.  raster deelkleur en pagina, die bij verdere bewerkingen altijd herkenbaar blijven.
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offsetmontage van de lithofilms gebeurd 
altijd in spiegelbeeld met de emulsie-
zijde van de film bovenop. bijbehorende 
codestrips van wie wat waar worden 
afgeknipt.

Woord of titelkopje
experch ictemquibus, volupta tisquasit aut qui acepe eumquis esti 
re voloritate de nientiae ipis rectibusam ut adistiorro ellacea id mi, 
sequidelibus provit, volupis a qui odit ere et que pa consequatem 
sinimus a con reped molores ate voluptatem. Cestionet volore 
nemquiatur rem fugita volorectorem destis eum quibusa ndeliqu 

Woord of titelkopje
experch ictemquibus, volupta tisquasit aut qui acepe eumquis esti 

re voloritate de nientiae ipis rectibusam ut adistiorro ellacea id mi, 

sequidelibus provit, volupis a qui odit ere et que pa consequatem 

sinimus a con reped molores ate voluptatem. Cestionet volore 

nemquiatur rem fugita volorectorem destis eum 

Woord of titelkopje
experch ictemquibus, volupta tisquasit aut qui acepe eumquis 

esti re voloritate de nientiae ipis rectibusam ut adistiorro 

ellacea id mi, sequidelibus provit, volupis a qui odit ere et que 

pa consequatem sinimus a con reped molores ate voluptatem. 

Cestionet volore nemquiatur rem fugita volorectorem destis 

eum

Woord of titelkopje
experch ictemquibus, volupta tisquasit aut qui acepe eumquis esti re voloritate 
de nientiae ipis rectibusam ut adistiorro ellacea id mi, sequidelibus provit, 
volupis a qui odit ere et que pa consequatem sinimus a con reped molores ate 
voluptatem. Cestionet volore nemquiatur rem fugita volorectorem destis eum 
quibusa ndeliqu 

Woord of titelkopje
experch ictemquibus, volupta tisquasit aut qui acepe eumquis esti re 

voloritate de nientiae ipis rectibusam ut adistiorro ellacea id mi, sequidelibus 

provit, volupis a qui odit ere et que pa consequatem sinimus a con 

reped molores ate voluptatem. Cestionet volore nemquiatur rem fugita 

volorectorem destis eum 

Woord of titelkopje
experch ictemquibus, volupta tisquasit aut qui acepe eumquis esti 

re voloritate de nientiae ipis rectibusam ut adistiorro ellacea id mi, 

sequidelibus provit, volupis a qui odit ere et que pa consequatem 

sinimus a con reped molores ate voluptatem. Cestionet volore 

nemquiatur rem fugita volorectorem destis eum

nonparel is een 6 punts corps. net leesbaar maar kan verschillen in lettertype hierin. 
niet geschikt voor lange teksten en in brede kolommen. 
meer gebruikt als voetnoot of een foto onderschrift. of tekstjes in de witmarges van de pagina.
rechts: zo leest een zetter de loodletters! op z’n kop en dat ook nog in spiegelbeeld.
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rasters voor halftoonreproducties. van grof tot zeer fijn biedt allerhande mogelijkheden 
tot creativiteit in het ontwerp.

uit register is niet passend van drukgangen. 
maar soms kan de ontwerper dit toepassen als effect, 
werkelijk zo bedoeld in meer of mindere mate expres 
verschuiven.
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origineel met codes etc. eventueel ook 
met kleurstrips.

negatief opname met of zonder prisma 
of spiegel. onleesbare spiegelbeeld 
emulsiezijde.

met tussenlaag van een contactraster een 
gerasterd positief beeld in 
spiegelbeeld. Emulsielaag spiegelbeeld.
de grootmontages gebeuren dus 
onleesbaar positief met de emulsielaag 
bovenop. codes etc. worden er af geknipt.

de drukplaat wordt belicht van de 
montagefilm met emulsiezijden op 
elkaar. montagefilm is onleesbaar, 
gekeerd wordt op de plaat het beeld 
leesbaar belicht.

het rubberdoek dat op de cilinder is 
gespannen loopt onder de juiste druk 
over het papier, vel of papierrol. geeft de 
afdruk weer die overeenkomt met het 
origineel.

als er sprake is van vierkleurendruk is deze procedure van toepassing op de gescheiden kleuren, elk apart, 
cyan, magenta, yellow en zwart (k). alle lithovormen moeten dan in vier montages, vier drukplaten en vier 
drukgangen precies op elkaar passen.

de rubberdoekcilinder op de offsetpers 
krijgt de afdruk van de drukplaatcilinder 
met drukinkt. dit beeld is het spiegel-
beeld van de drukplaat.
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M
Quibeataturit omnihillaut rerrum 
faciistio. Et officiendis sequis 
moluptas dolupta tiscius illaut pe 
doluptatae vollacea perum veli-
tatur autem ullabo. Nam, ellesto 
consediti aut volum harunt perum 
velesciis sumquature sapitae vitis 
quo magnis magnimint volorit 
audipit que re mintiatibus volup-
tam, cusa con nitatio nsequid 
unditationse nos ne velia volorep 
ercidit, ut eseque nullatq uaernat 
iumendusda im esenis aut qui 
cullita taspeditent liquiae

Quibeataturit 
omnihillaut rerrum 
faciistio. Et officiendis 
sequis moluptas 
dolupta tiscius illaut 
pe doluptatae vollacea 
perum velitatur autem 
ullabo. 

audipit que re mintia-
tibus voluptam, cusa 
con nitatio nsequid 
unditationse nos ne 
velia volorep ercidit, 
ut eseque nullatq 
uaernat iumendusda 
im esenis aut qui 
cullita taspeditent 
liquiae

overlappende foto spread.  twee pagina’s over de vouwrug. ook wel overloper, of overlopend genoemd. 
de boekrug (vouw) is een spelbreker in het geheel. als de foto in het midden zit van de brochure in de 
middelste katern valt het nog wel mee, alleen de bindwijze stoort dan echt. 
 
maar bijvoorbeeld bij pag 6 en 7 is de foto geheel apart op het inslagvel. 

bij het brocheren kan een lelijke naad (reet) onstaan in wit of niet aansluiten van beeld in de vouwrug. 
bij het bladeren geeft een portret een smal vertekend beeld! En een kromming in schaduw in de 
vouwrug van de tegenoverliggende pagina. doe dit niet bij portretten! 

beter is het portret links of rechts te plaatsen en de achtergrond te gebruiken voor leads.
of andere creatieve toepassingen.
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uitvullen en uitlijnen van vormen.
uitsparen in background of overdrukken op 
background. zelf inverschillende gradaties 
van halftoon.
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machines en materialen in de drukkerij
een diversiteit aan machines en materialen is zoveel in een drukkerij dat niet alles hier genoemd 
kan worden. de periode van 1900 - 1955. op latere pagina’s wat verder naar 2000.

boven: snijafval papier wordt bont genoemd.

onder: een letterbak met loodletters en een zethaak. 
het plaatsen van letters gebeurde eén voor eén op zijn kop en in spiegelbeeld vanuit een vakje 
in de zethaak.
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boven: zetregel in lood van de Linotype zetmachine. alle letters aaneen gegoten van matrijzen.

midden: priem ‘els’ voor het opbinden met een koordje van een gezette bloktekst in lood.
ook voor het uitwippen/vervangen van een foute letter in de zetregel.

onder: holwit dat het zetselblok insluit in het vormraam. 
de loodvorm wordt vast aangedraaid met een t-sleutel die in uitdraaibare sluitkooien past.
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drukkerijpark in 1955:

letters, koperen lijnen, lichtmetaal, galvano’s, zetterijmeubelen, chemische 
artikelen voor offset en reproductie, drukrollen, repetex copieermachine, integral-
bandenmaakmachine.

boekdrukpersen: snelpersfabriek heidelberg; miehle chicago;
warner-jones londen; engelhardt ahernsburg.

offsetpersen: faber & schleicher offenbach; printing equipment stockholm.

diepdrukpersen: albert & cie. frankenthal.

staalstempelpersen: waite & saville otley.

zeefdrukpersen: dane & co. stratford.

zetmachines: intertype brooklyn; intertype slough.

boekbinderijmachines: brehmer leipzig; polar hofheim; prakma berlijn; 
ehlermann verden; will hamburg; harris-seybold cleveland; wolk bielefeld; 
gardier sclessin; rodas leipzig; bohm & co. stuttgart; press & co. darmstadt; 
boekbinderijmachinewerk leipzig; hang göppingen; voss berlijn; 
zimmermann berlijn; schimaneck rheydt; dixon letchwork; bäuerle st. georgen; 
geliot-hurner-ewen londen; kroll munchen; landgraf & schroder leipzig.

kartonnagemachines: bobst lausanne; roda lugano; bostitsch westerley; 
brehmer leipzig; boekbinderijmachines leipzig; press & co. darmstadt; calvi milaan; 
graef wuppertal; vilhelm johnsen stockholm; junger & junger göteborg; 
naef adliswill; rollem patent sheffield; staude st. paul.

inlegapparaten: elless göteborg; hepp berlijn.

reproductieapparaten: hoh & hahne offenbach; staub neu-isenburg; 
alos zürich; efha-raster-werk münchen.

clichémachines: light sons & williams londen; elektro-funditor waldshut; 
werner moll solingen; hirth stuttgart; kröner stuttgart.

diverse machines grafische industrie: schenk ittigen/bern; 
eichmüller münchen; grüter grage & co. soest; aeraspray londen; 
grimm mainflingen; corona malmö; bacher wurmlingen tuttelingen; 
morrison milwaukee; bush leeds; crossfield sheffield; paal lüstringen; 
dold tuttelingen.

verpakkingsmachines: morgan fairest sheffield; bobst lausanne; 
g.d. bologna; levy parijs; duvivier parijs; dupuy parijs.

papierverwerkende industriemachines: windmöller & hölscher 
lengerich. 
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boven: steendruksnelpers (vlakdruk) met wagen en slede van faber & schleicher a.c. offenbach. 

onder: stopcilinderpers ‘moenania.r’, hoogdruk met wagen en slede, 1906, bohn & herber,
würzburg. bohn & herber wordt in 1937 door koenig en bauer overgenomen.



114

boven: zetterij met een serie van Intertype zetmachines. een beeld van de 1950 jaren van de 
vorige eeuw.

onder: loodzetsel kent tot 1965 nog een uitgevulde zetregel als de geldende standaard.
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boven boekdruk, stopcilinderpers ‘juliën’ bruxelles.

onder: boekdruk, stopcilinderpers (detail) van een ‘johannisberg’.   
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boven: boekdruk cilinderpers ‘miehle’, montreal 1939. drukt o.a. de krant le samedi journal.

onder links: original heidelberg cilinder snelpers. rechts: original heidelberg degelpers.
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boven: cilinderpers ‘planeta’ van machinefabriek t.t. heinz in brieg 1909. 

linksonder: steendruk snelpers van bohn.

rechtsonder: boekdruk snelpers 1908, mailander, stuttgart.
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boven: steendruk snelpers ‘liselotte’ uit 1911. machinefabriek johannisberg, 
giesenheim am rhein.

linksonder: reprocamera voor lithografische opnames in 1955.

rechtonder: reprocamera klimsch.



119

boven: tekst zetten in losse loden letters in een zethaak. uitnemen van foute letters werd 
met een pincet gedaan, aan het blokje, pakken, niet aan het letterbeeld. de letters staan in 
spiegelbeeld en op zijn kop in de zethaak. een geoefend zetter kan dit gewoon lezen. 

linksonder: gezette loodregels krijgen interlinies of sluitwit om een blok te vormen. 
dit wordt verzameld op een houten of zinken galei.

rechtonder: een opgemaakte pagina in loodvorm in het insluitraam dat op een drukpers past. 
met insluitwit opgevuld en strak opgesloten met de uitschuifbare draaibare sluitkooien.
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linksboven: miehle boekdruk stopcilinderpers ‘the premier’. 

rechtsboven: linotype zetmachine. lettermatrijzen vullen de regel en die wordt aan eén stuk 
regel in lood gegoten. de matrijzen gaan weer terug in hun magazijn.

linksonder: offsetpers ‘perle’ 1 kleur 1964. zwitserse color metal. drukformaat 74 x 52 cm.

rechtsonder: klein offsetpers ‘rotaprint’.
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linksboven: offsetpers ‘roland favorit’. er waren meer modellen in voor 1 of 2 kleuren. 

rechtsboven: offsetpers van heidelberg, 1 kleur.

linksonder: offsetpers ‘roland rekord’ 2 kleuren, 1990.

rechtsonder: ‘misomex royal zenith’, repeteerbelichting op de offsetplaat.
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boven: offsetpers ‘roland ultra’ 1966 type IV in 6 kleuren.

onder: offsetpers heidelberg gto52’ 2 kleuren. ook leverbaar tot 4 kleuren.
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linksboven: offsetpers heidelberg, 4 kleuren.

rechtsboven: offsetpers roland 804-6. 2-6 kleuren.

middenlinks: offsetpers heidelberg ‘speedmaster’ 10 kleuren. 

middenrechts: drumscanner danippon.

linksonder: offsetpers miller tp104. 2 kleuren. printing machinery company, usa.
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linksboven: offsetpers lithrone 40, 5 kleuren. komori corporation tokyo japan.

rechtsboven: inpress image control.

middenlinks: offsetpers lithrone 20, 4 kleuren. komori corporation tokyo japan.

middenrechts: offsetplaat ontwikkelmachine ‘mercury 1250 van kodak.

linksonder: offsetpers miller tp104. 2 kleuren. printing machinery company, usa.

rechtsonder: compugraphic 7500 van agfa. fotografisch zetwerk digitaal met belichtingsunit.
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boven: offsetpers ‘roland 900’ in 6 kleuren. koenig & bauer.

onder: offsetpers ‘roland rapida 105’ voor 8 kleuren. met een keertrommel voor schoon en weer 
drukken. koenig & bauer.
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boven: offsetplaten computer-to-plate. ctp. ‘platerite ultima 16000 IIE’.  screeneurope.

linksonder: offsetplaten computer-to-plate. ctp. ‘avalon’ agfa. thermische behandeling.

rechtsonder: offsetplaten computer-to-plate. ctp. ‘fuji v 9600’. thermische behandeling.
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boven: vouwmachine unit voor kruisslagen. mbo b 30-2. 

onder: katerns worden apart genaaid en vervolgens samen verzameld genaaid in de rug.
het geheel wordt in een omslag gelijmd.
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grafische computer macintosh ‘apple’:

zoals u eerder in dit boek heeft kunnen lezen werden de traditionele zetwerken en 
opmaak-werktekeningen bedreigd door de opkomst van het eerst analoge en later 
het digitale tijdperk van de computer. een niet te stuiten innovatie in het grafische 
werd al ingezet in de late jaren van de seventy’s vorige eeuw. het was jef raskin 
die in december 1978 al een idee startte voor een computer voor de consument. 
hij verkrijgt een samenwerking met bill atkinson in 1979, die lid is van het aplle lisa 
team. zij maken een concept en introduceren dat aan technicus burell smith.

1981: steve jobs start het macintosh project. bezoekt xerox park en onderhandeld 
met hen en sluit een overeenkomst tot hun deelname tegenover aandelenopties 
in apple. dit resulteert in een computer in 1983 ‘lisa os’ met een samenstelling van 
ingekochte aandelen en concepten uit xerox park en alto.

24 januari 1984 introduceert apple computer inc. de personal computer 128k 
model met een besturingssysteem genaamd ‘system software, later naar de naam 
mac os maar dan wel na versie 7.5. het zal leiden tot de standaard in de grafische 
gebruikersinterface ofwel (gui).

apple computer inc. gebruikt vele namen en versies van systeem software door 
de jaren heen. updates van software en hardware volgen snel. het begon met 
hoofdnamen als ‘lisa’ ‘macworks’ ‘macintosh xl’ en ‘mac os’. 
vele tussennamen als versies volgen nog. teveel om op te noemen vanaf 
systeem 1.0 tot nu 10.12. een ingekorte indeling in tijdslijn van macintosh 
besturingssystemen is wellicht het handigst. de jaartallen kunnen iets overlappen.

1985 - 1986 macintosch system 1 - 2 lisa/macworks
1986 - 1987 macintosh plus system 3 macworks
1987 - 1989 mac II system 4 - 5 remarketing
1989 - 1992 se portable system 6 macworks p
1992 - 1994 quadra system 7 - 7.1 macworks plus II
1994 - 1999 power macintosh system 7.5 - 8.1
1999 - 2000 imac system 8.5 os x - xs 10
2000 - 2004 g4 system 8.6.9 - 9 os x - xs 10 - 10.2
2004 - 2006 g5 system 10 os x - xs 10.3 - 10.4
2006 - 2016 intel system 10 os x - 10.4 - 10.11

in de systeemversies zijn ook tussentijdse updates met een vervolgnummer en 
ook de benamingen van computers krijgen variaties. enkele bekende namen 
zijn macintosch xl, macintosh classic se, lisa, power pc, laserwriter, quadra, 
mac II ci, mac II si, power pc 7220, g3, g4, g5 en imac. 
vele updates in processors en hardware als build in of out. daarbij een veelheid van 
monitoren, flatscreens en laptops. 
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de systeemversie os x public beta is er vanaf eind 1999 met de naam ‘kodiak’. 
dan volgen er de eigenlijke versies vanaf system 10. eerst met namen van 
katachtigen. en meer recent de namen van streekgebonden oorden van 
macintosh ‘thuisplaats’ in californie usa.

versie 10.0 cheeta
versie 10.1 puma
versie 10.2 jaguar
versie 10.3 panther
versie 10.4 tiger
versie 10.5 leopard
versie 10.6 snow leopard
versie 10.7 lion
versie 10.8 mountain lion

versie 10.9 mavericks
versie 10.10 yosemite
versie 10.11 el capitain
versie 10.12 sierra

ik wil u niet onthouden enkele apple macintosh computermodellen te tonen.
historie en inovatie in infiltratie van de gevestigde drukkerij en grafische 
industrie. daarbij moet gezegd worden dat ook macintosch apple ook in andere 
sectoren van communicatie uitstekend werkt. media in journalistiek, telefonie, 
ipad, internet, mail, games, filmindustrie, muziekindustrie, fotografie en 
tekstverwerkingen. dit alles met softwarefabrikanten die het besturingssysteem 
van os x waarderen en innoveren.

links: de macintosh classic se 128k vanaf 1984. 

rechts: de macintosh xl lisa2 in 1985.
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linksboven: de macintosh power pc 7220/200. 

rechtsboven: de macintosh quadra 900 in 1992.

linksonder:  de macintosh g3 8100 in 1994.

midden: de macintosh power mac g4 in 1999.

rechtsonder: de macintosh power mac g5 in 2003.
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linksboven: imac in diverse kleuren 1998.

rechtsboven: een 2015 concept in design in ‘curved’, naar voorbeeld van de oude classic. 

onder: apple imac.
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boven: apple keybord, trackpad en mouse.

grafische ontwikkelingen na 2016:

in de gemiddelde visie vooral het 1e doel te bereiken, de domeinen in 
de maatschappij die achterstand hebben in communicatie. en dat zijn er 
heel wat. domeinen in onze samenleving die de consument raken in zijn 
leefomstandigheden. dit kunnen zijn communicatiemiddelen in overheden, 
voorlichtingen over de zorgdomeinen, financiële instellingen, vakbonden, voeding 
en de genotmiddelenbrache’s, religie, ethnische bevolkingsgroepen en de 
cultuurdomeinen. ongetwijfeld zijn hierin veel deeldomeinen.

een andere gemiddelde visie als 2e doel is educatie in de grafische beeldvorming. 
dit te bevorderen met herkenning en erkening van het grafisch vakgebied. 
de communicatie te verbeteren op het gebied van kunstzinnigheid. 
veel bevolkingsgroepen hebben weinig tot niets met kunstwaardering in het 
algemeen en zeker al niet met het grafische. en de cultuurverschillen onder de 
bevolking van de nederlandse samenleving zullen de kloof alleen maar verbreden.

ik stel in het gemiddelde als visie 3 dat de grafisch ontwerpers de wedstrijd zullen 
verliezen. het gemiddelde van de bevolking heeft er niets mee, begrijpt er niets 
van en vervlakt tot een ‘geen interesse’ chaosniveau. grafische beeldvorming is en 
blijft een vorm van kunst van het abstraheren tot rust en kalmte. dat is maar al te 
nodig deze ‘snelle’ tijd. educatie van kunstgeschiedenis kan bijdragen aan begrip 
in de sector van grafische vormgeving. wij ontwerpers van de 50-60 er jaren vorige 
eeuw zijn er in de samenleving van toen naar het heden in het vakgebied aan 
vastgehecht. is een levensopvatting voor ons die de kernwaarden behoudt. 
staan open voor de technische ontwikkelingen op digitaal gebied en passen dit toe 
in de concepten van communicatie en grafische vormgeving.
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maatschappij en educatie is communicatie met de doelgroepen! een actie en 
reactie geeft respons hoe dit grafisch probleem aan te pakken. wat opvalt in onze 
samenleving is dat rangorde veelal bepalend is wat eerst moet gebeuren. een groot 
aandeel is de media hierin met informatie over nieuws dat veelal negatief bij ons 
‘binnenkomt’. wereldse problemen worden u opgezadeld, daarbij wetgeving en 
ordezaken die u worden opgelegd. u bent bezig met rangorde en het ‘schikken’ van 
doelstellingen en de mindere zaken worden weggeborgen of verdrongen.

bij die ‘andere zaken’ zit vast het domein reclame en haar grafische vormgeving. 
en het domein kunst valt al helemaal teniet. althans in het gemiddelde van de 
burgerbevolking. is er een kunsthype van musea dan is dat aangewakkert door de 
cultuurmedia en volgt een volggedrag. maar een grafische kunsthype wordt niet 
begrepen onder de bevolking te meer omdat dit niet is voorgelicht in de afgelopen 
decennia’s en een onwetendheid heeft. valt het in het domein kunst of niet?

in het domein reclame dan maar. en die reclame is zo verzadigd tegenwoordig 
dat het meer kaf is dan koren. geen wonder dat de verkoopcijfers teruglopen op 
consumentdomeinen. chaos overal. waarom? duidelijk miscommunicatie! en dat 
begint bij uzelf door geen luisterend oor te geven. wat? u geeft helemaal geen 
antwoord meer! zo is het vakgebied van grafische ontwerpers en de opdrachtgevers 
wel een beetje de weg kwijt wat u nu eigenlijk precies wilt. rood of groen? vragen 
te over en roepende naar een ‘niet interesse’. ja, de rangorde der dingen bepaalt uw 
gedrag, gehaast om toch niets te willen of (aan) te leren.

maatschappij wordt wakker, zie elkaar in saamhorigheid, verdraagzaamheid en de 
vrijheid samen te communiceren. weer eens over kunst te praten, over kleuren, 
styling in personificatie (zonder in klassevorming te vallen) en uzelf en anderen 
weten te waarderen. weg met de sleur van alledag, communiceer met kunst en 
wetenschap. zoek het gevoel met het grafische, zoek het op en neem kennis van 
de vormgeving van decennia’s geleden. er was niets mis mee, met open vizier 
commercie direct tot de consument in vraag en aanbod.

ik als grafisch ontwerper kan alleen maar hopen en strijden voor een begrip van 
verbetering van de maatschappij. die maatschappij zijn wij allen samen en bepalen 
de voortgang van vraag en aanbod. een weegschaal is het als het ware die de 
samenleving in balans houdt. aankopen of geen aankopen. werken en wonen. vrije 
tijd en er mee omgaan. zo zijn er nog meer vraag en aanbodgebieden te noemen 
maar allen zijn in een tweestelling verbonden. een ja of nee, een wil of onwil, 
doen en laten. juist, u beslist maar moet er wel wat voor doen. communiceer met 
elkaar en ook met de vakmensen van het grafisch gebied. zolang wij u niet horen 
veranderd er niets. blijft de maatschappij een chaos in al haar domeinen.
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generatieverschillen hebben eigenlijk geen grenzen. het kent een verloop 
van een begin en einde. wel wordt het ingedeeld en toegewezen als een 
leeftijdsopvatting van ‘kennis hebbende’ en ‘lerende’. ook zijn er namen aan 
verbonden als senior, middelbaar, modaal en jeugdig. tevens met klasseverschillen 
in de opleidingsniveau’s, vakgebieden werkenden etc. zelfs een indeling van 
generatiekoppeling is er van mannen en vrouwen.

kijk dat reclamedomein op zich spreekt al mee in de maatschappij. in een 
communicatie of miscommunicatie. zie het ook als een duo splitsing, een vraag en 
antwoordspel dat bepaald of gedraagt. stuur dat maar eens aan. in analyse op de 
reclamewereld en de chaos samenleving is het antwoord simpel. de maatschappij 
chaos verminderen naar een positief beeld en ook in het daadwerkelijke in 
mediavormgeving tonen. alles naar positief leiden. deel de media anders in. als 
men ziet hoeveel negatief nieuws met de media dagelijks tot u komt is dat een 
werkelijk probleem voor u. daarbij een klassevorming van de bn’ers die de tv-media 
beheersen tot een ‘eigen’ domein, dat is niet het antwoord dat u wilt. dat vertoont 
een miscommunicatie dat leidt tot een eenzijdige aaname van ‘woord en beeld’.

educatie is ook een analyse met betrekking op de generaties. wel te verstaan 
vakgebieden in de beroepen. kwaliteit en vakkennis zullen op de eerste plaats 
moeten komen te staan. en voor iedereen toegang te hebben. economische 
ontwikkelingen liggen niet altijd bij overheden, u zult zelf moeten mee participeren 
in de samenleving door (meer) te ondernemen iets (anders) te gaan doen.
ook maatschappelijke instellingen zullen moeten hervormen en ook mee 
participeren aan de samenleving. zolang hun (en dat zijn er vele) de 
monopolieposities (willen) behouden, zal dat moeilijk worden de chaos te bestrijden. 
ik heb het al op eerdere pagina’s verteld, eerst moet het verval in de samenleving 
zichtbaar worden tot er daadwerkelijk aan de boom geschud kan worden.

het zal gebeuren ooit, nabij wellicht en de maatschappij keert dan terug, 
decennia’s lang.
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