
Matrijzen van RosartsGaramonde Romaine

Digitale microscoop, matrijzen en stempels
Digitaliseren in ikarus formaat

EcTd Rosart-revival

Een revival is een aan de huidige stand
van de technologie aangepaste historisch
letterontwerp. Veel van de thans in gebruik
zijnde lettertypen zijn afgeleid van klassie-
kemodellen uit de begintijd van het stem-
pelsnijden.

Voor de productie van revivals is ken-
nis nodig van het stempelsnijden en het let-
tergieten. Ook is inzicht in de kenmerken
van verschillende stijlperiodes noodzake-
lijk. Alleen zorgvuldig interpreteren van
het oorspronkelijke materiaal (stempels,
roetproeven, matrijzen en afdrukken) en
het herkennen van de karakteristieke ver-
vormingen als gevolg van de toenmalige
stand van de (druk)techniek, garanderen
een goede revival.

De huidige druktechnieken vereisen
aanpassingen van de oorspronkelijk voor
lood gemaakte ontwerpen. Bij het afdruk-
ken van loden letters ontstonden kraal-
randen doordat er inkt uit de door de letter
gemaakte holte werd gedrukt. Demate
waarin dit gebeurdewas afhankelijk van de
drukmaar ook van het (eventueel bevoch-
tigde) papier. Bij offsetdruk ontstaan geen
kraalranden, zodat enige correcties in de
digitale optekeningen van de letters moe-
tenworden aangebracht om eenmet boek-
druk vergelijkbare (dus relatief stevige)
afdruk te krijgen.

De studenten van de EcTd cursus
moeten gezamenlijk een revival gebaseerd
op deGrand Canon Romain van Rosart
maken. Daartoemoeten ze onderling tot
overeenstemming komen inzake de stan-
daardisaties van stok- en schreefdiktes,
‘overshoots’, de relatie tussen de x-hoogtes
van de onderkast en de kapitalen, et cetera.
Dit geldt ook voor demate waarin onvol-
komenheden in de originelenmoetenwor-
denmeegenomen.

Verschillendemanieren van digitalise-
ren, waaronder het handmatig omzetten
van analoge tekeningen naar digitale con-
touren in het ikarus-formaat, worden
onderzocht om te komen tot eenworkflow
die perfect is afgestemd op het maken van
revivals.

Een bijzonder voordeel van de EcTd
cursus is de toegang tot de collectie van het
Museum Plantin-Moretus. Zo kunnen
stempels enmatrijzen van Rosart letterlijk
onder de loepworden genomen.
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