
HOOFDSTUK 1  
GRAFISCHE MEDIA 
 
 

 1.1 INLEIDING 
 
In dit eerste hoofdstuk zullen we even stilstaan bij de voorloper van de 
elektronische media, de grafische media. Ondanks het toenemende belang 
van elektronische media, zijn de grafische media immers nog steeds de 
belangrijkste drager van informatie in onze samenleving.   
 
Enkele voorbeelden van grafische media zijn :  
 

• Kranten 
• Tijdschriften 
• Brochures 
• Jaarverslagen 
• Bedrijfsbladen 
• Enz … 

 
Elke multimedia-expert (in de reclame, PR, marketing, interne en externe 
bedrijfscommunicatie, e.d.) zal tijdens zijn job wel eens in contact komen 
met drukwerk. Uit onderzoek blijkt dat er tijdens de onderhandelingen 
met vormgevers en drukkers vaak misverstanden optreden. Dit komt  
doordat de multimedia-expert meestal te weinig op de hoogte is van de 
manier waarop een grafisch product tot stand komt.  
 
De doelstelling van dit hoofdstuk is aldus inzicht te verschaffen in : 
 

• de manier waarop drukwerk tot stand komt (verschillende fasen) 
• de recente technologische evoluties bij elk van de productiestappen 
• de basisterminologie van grafische technieken ('font', 'corps', e.d) 
• het DTP-proces 
• elektronisch publiceren  

 

Figuur 1 : Voorbeeld van grafische media 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 1.2 GESCHIEDENIS VAN DE GRAFISCHE MEDIA 
 
Vijfhonderd jaar geleden werden boeken in alle stilte en met heel veel 
geduld en vakmanschap door monniken met de hand geschreven en 
overgeschreven. Deze manuscripten werden vaak versierd met 
miniaturen, kleine kunstwerkjes voor het genot van de zeldzame lezer. 
Het dient niet gezegd te worden dat het een helse karwei was om alzo een 
aantal exemplaren van een boek aan te maken.   
 
Johannes Gutenberg bracht hier echter verandering in. Gutenberg 
ontdekte hoe je uit losse loden letters een tekst kon zetten. De lettertjes 
dienden als puzzelstukjes voor het samenstellen van bladzijden tekst. Als 
men eenmaal de letters had, kon men snel een nieuwe pagina maken. Na 
het drukken konden dezelfde letters opnieuw gebruikt worden.   
 
Het voordeel van de methode van Gutenberg was dat - eens zo'n bladzijde 
klaar was - er via een pers tientallen exemplaren van konden worden 
gedrukt. De eerste toepassing van massacommunicatie was geboren. 
Boeken konden nu immers veel sneller geproduceerd worden. Terwijl je 
vroeger maanden nodig had om één boek over te schrijven, kon je nu in 
diezelfde tijd honderden gedrukte exemplaren maken. 
 
Vervolgens werd het handzetten vervangen door mechanisch zetten en 
moesten handpersen plaats ruimen voor rotatiepersen. Dit versnelde 
eveneens het productieproces. En zo is men steeds maar veranderingen 
blijven aanbrengen om nog sneller en beter te kunnen drukken. 
Tegenwoordig zijn de drukkerijen staaltjes van spitstechnologie : 
  

• Volledige pagina's met tekst en illustraties worden op computer 
opgemaakt.  

 
• Foto's worden digitaal gescand en daarna op computer aangepast en 

verwerkt.  
 

• Teksten uit de zetcomputer vloeien automatisch in kolommen, op 
het juiste formaat en in het geschikte font. 

 
• Wanneer een volledige bladzijde klaar is, wordt een drukplaat 

gemaakt en kan het drukken beginnen... in vier kleuren en aan 
duizelingwekkende snelheden. Maar zelfs de drukplaat en de 
drukpers zijn in sommige grafische bedrijven reeds vervangen door 
supersnelle printers die de teksten en beelden rechtstreeks op het 
papier overbrengen.  

 
• Relatief eenvoudige publicaties, zoals brochures, catalogi en folders 

kunnen op een PC worden vervaardigd (DTP) waardoor de financiële 
en technische drempel m.b.t. het uitgeven van drukwerk steeds 
kleiner wordt.  



• De (voorlopig) laatste stap in deze technologische evolutie – het 
elektronisch publiceren – zal er misschien toe bijdragen dat ook de 
eeuwenoude drager papier zal verdwijnen. Maar zover is het nog 
(lang?) niet. 

     
De doorgedreven digitalisering en specialisering in de grafische industrie 
hebben ertoe geleid dat de diverse stappen in het grafisch productieproces 
veelal worden uitgevoerd/uitbesteed door/aan verschillende 
servicebureaus, prepressbedrijven en drukkerijen.  
 
 

 1.3 VERSCHILLENDE FASEN IN HET PRODUCTIEPROCES 
 
 1.3.1 ONTWERPFASE (FASE 1) 

 
Alvorens met de eigenlijke drukvoorbereiding van een publicatie kan 
worden gestart, moet er een min of meer gedetailleerd concept worden 
opgesteld van de vormaspecten van het drukwerk. Dit noemt men het 
ontwerp, vormgeving of lay-out.  
 
Ontwerpen is het opstellen van de architectuur van de pagina. Het 
basisbeginsel van het ontwerp bestaat erin de teksten en de illustraties 
zodanig over de bladzijde te verdelen dat het lezen ervan vlot en 
aangenaam verloopt.  
 
Vormgeving en inhoud zijn nauw met elkaar verbonden. Hierdoor dient 
het ontwerp van een publicatie tot stand te komen door de samenwerking 
tussen de auteur(s) van de publicatie en de ontwerper, ook vormgever, 
kopijvoorbereider of art director genoemd. Anders loopt het nogal vaak 
eens fout af. De auteur moet er immers voor zorgen dat de vormgever de 
intentie van de boodschap begrijpt.  
 
De ontwerper probeert vervolgens de intentie van de auteur(s) op een 
creatieve manier gestalte te geven. Hij is er verantwoordelijk voor dat de 
boodschap visueel aantrekkelijk wordt voorgesteld. Hij heeft daarbij, 
naast inhoudelijke, ook vormelijke factoren in het achterhoofd zoals :  
 

• het papierformaat  
• de omvang van de publicatie 
• de druktechniek 
• het kleurgebruik 
• de beschikbare of gewenste illustraties  
• het vooropgestelde budget  

 
Het ontwerp kan op zeer verschillende manieren tot stand komen. Het kan 
worden uitgevoerd in de vorm van een ruwe schets (rough) op papier of – 
wat tegenwoordig meestal gebeurt - op de computer met één of ander 
grafisch programma.  



Later kan dit ontwerp dan worden uitgewerkt tot een werk- of nettekening 
met de precieze bepaling waar tekst en illustraties moeten komen. Deze 
werktekening is een handig plan voor de micromontage.  
 

De micromontage is het aan de hand van een ontwerp bijeenbrengen van 
teksten en illustraties tot volledig opgemaakte pagina's. De micromontage 
kan op film of papier gebeuren, of volledig elektronisch op een 
opmaakscherm (bijvoorbeeld bij desktop publishing, waarover later in dit 
hoofdstuk meer).   

 
Vervolgens dient het ontwerp verder worden aangepast alvorens met de 
drukvoorbereiding kan worden gestart. Zo zal men ingeplakte 
strokenproeven van de tekst in het ontwerp integreren, samen met titels 
en bijschriften. Deze strokenproeven zijn de tekst die in lange kolommen 
uit de fotozetmachine komt. (De fotozetmachine is de machine die wordt 
gebruikt om via elektronische weg (computer) ingebrachte teksten te 
'zetten' en op een lichtgevoelige drager, film of fotografisch papier, af te 
drukken met behulp van een belichter) 
 
In een laatste fase ontstaat dan een plakproef, waarop alle onderdelen 
van de pagina (tekst én illustraties) in de juiste stand zijn aangebracht. 
Deze plakproef is zowel een hulpmiddel voor de micromontage als een 
laatste controlemiddel voor de ontwerper zelf en/of zijn klant. Deze 
plakproef wordt ook steeds vaker elektronisch (op beeldscherm) gemaakt. 
 
 
SYSTEEMTYPOGRAFIE 
 
Voor veel drukwerk wordt momenteel tijdens de ontwerpfase gebruik 
gemaakt van de zogenaamde systeemtypografie. Bij systeemtypografie 
liggen de grote lijnen van het ontwerp reeds vooraf vast. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij periodieke publicaties, zoals kranten, 
tijdschriften en boeken die deel uitmaken van een reeks en waarbij de 
basis lay-out vrijwel onveranderd blijft.  
 
Als hulpmiddel gebruikt de vormgever hier meestal een stramien, een 
kant-en-klaar ontwerp dat enkel met de variabele teksten en illustraties 
moet worden 'opgevuld'. Het stramien moet alle essentiële elementen van 
de lay-out bevatten, zoals :  
 

• het formaat van de publicatie 
• het aantal kolommen en de breedte daarvan 
• de fonts 
• het corps (= totale letterhoogte) 
• de interlinie (= afstand tussen twee regels) 
• het gebruik van titels 
• de precieze plaatsing van de tekst  

 



 1.3.2 PREPRESS (FASE 2) 
 
De drukvoorbereiding of prepress gaat het eigenlijke drukken vooraf en 
bestaat uit vijf onderdelen:  
 

• het zetten 
• de reprografie  
• de micromontage 
• de macromontage  
• de drukvormvervaardiging. 

 
 
A. ZETTEN 
 
Zetten is het rangschikken van alfanumerieke tekens tot regels en regels 
tot kolommen tekst. Het zetten heeft door de eeuwen heen een groot 
aantal technologische veranderingen ondergaan. Eerst gebeurde het 
zetten manueel (handzetten), vervolgens mechanisch en tenslotte 
elektronisch met behulp van een fotozetmachine. 
 
 
Handzetten  
 
De zetter zet de letters één voor één in zijn 
zethaak en vormt zo de woorden en regels. De 
letters liggen in de zogeheten kast. Die kast kan 
misschien het beste worden omschreven als een 
ondiepe lade, die in vakjes is verdeeld. Elke letter 
en elk leesteken heeft zijn eigen vakje.  
 
Omdat de letters in spiegelbeeld staan, worden ze 
op de kop in de haak gezet. Zo kan de zetter, net 
als bij het schrijven, van links naar rechts werken 
en de gezette regels gemakkelijker nalezen.  
 
Maar de zetter doet meer dan alleen het zetten v
opbouwen van een vorm met (bijvoorbeeld) lijnen en/o
bij het (hand)zetten. Denk daarbij aan een tabe
advertentie of een boekpagina met tekst en illustraties,
 
Na het drukken moet het zetsel worden gedistribueer
alle letters, spaties, enzovoort worden in de kast teru
voor een nieuw zetsel gebruikt kunnen worden.  
 
Aan de hand van deze methode werden vijf eeuwen la
en andere publicaties vervaardigd, maar momenteel is
verdwenen. 
 

Figuur 2 : Handzetten
an tekst. Ook het 
f ornamenten hoort 
l met lijnen, een 
 enzovoort.  

d. Dat wil zeggen: 
g gelegd, zodat ze 

ng boeken, kranten 
 ze vrijwel volledig 



Mechanisch zetten  
 
De Linotype was het allereerste systeem om 
teksten mechanisch te zetten. Het tijdperk van 
het handzetten werd daarmee definitief 
afgesloten.  
 
De Linotype giet regels in één stuk. De 
matrijzen (dit zijn kleine metalen plaatjes 
waarin aan de zijkant het letterbeeld verdiept 
is aangebracht) worden door de aanslagen op 
een toetsenbord via een transportband uit een 
matrijzenmagazijn (vergelijkbaar met de 
letterkast van de handzetter) gehaald en in de 
juiste volgorde gerangschikt in de 
verzamelaar, samen met de wigspaties, die de 
letters van elkaar moet scheiden. Als een regel 
volledig gevuld is, wordt hij in lood gegoten 
(een 'line-of-type').  Figuur 3 : regelzetmachine 

 
Na het gieten worden de gebruikte matrijzen automatisch terug in de 
juiste vakjes van het matrijzenmagazijn geworpen. Er is nu een loden 
regel klaar met de tekst in reliëf. Het is deze regel die bij het drukken 
wordt gebruikt.  
 
De Linotype had een zeer groot succes in kranten-, tijdschriften- en 
boekdrukkerijen. Een Linotype-zetter kon met circa 5000 letters per uur 
zo’n vier à vijf keer sneller werken dan een handzetter. Het grootste 
nadeel van het systeem is dat voor één enkele fout een volledige regel 
opnieuw moet worden gezet en gegoten. De Linotype werd dan ook snel 
opgevolgd door de Monotype.Het voordeel van de monotype is dat er 
afzonderlijke letters mee kunnen worden gegoten (en geen volledige 
regels) wat het aanbrengen van correcties eenvoudiger maakt. 
 
 
Elektronisch zetten  
 
Een fotozetmachine is een apparaat om de via elektronische weg 
ingebrachte teksten te 'zetten' en op een fotografische drager (film of 
fotografisch papier) af te drukken. Een fotozetmachine of laserbelichter 
bestaat uit drie onderdelen: 
 

1. de raster image processor(RIP) die de digitale gegevens uit de   
    zetcomputer ‘vertaalt’ in een bitmapbeeld, m.a.w. in kleine puntjes; 
2. een beeldrecorder die het bitmapbeeld belicht op film of fotografisch 

papier;  
3. een ontwikkelmachine die de film of het papier ontwikkelt. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
B. REPOGRAFIE 
 
Terwijl in de zetterij de tekst
reprografie-afdeling (of fotog
illustraties kunnen een teke
diapositief of een op de comp
 
De verschillende bewerking
reproductie te maken, worde
fotolithograaf of fotograve
reproafdeling levert dus een l
positieve of negatieve film a
gemaakt.  
 
In de meeste moderne gra
volledige digitale prepress. D
digitaal aangeleverd aan de m
dan digitaal aangemaakt d
illustraties) of digitale fotogra
 
Ondanks de tendens naar
reproafdeling natuurlijk nog 
In de digitale prepress begin
de illustratie door middel van
 
In de fotogravure worden ook
zelfs van de drukker een z
proefdruk op ware grootte die
drukwerk zo exact mogelijk w
akkoord', vandaar de naam 'c
Figuur 4 : Fotozetmachine
en drukklaar worden gemaakt, worden in de 
ravure) illustraties drukklaar gemaakt. Deze 
ning, een (analoge of digitale) foto, een 

uter getekende illustratie zijn.  

en om van een origineel een drukklare 
n uitgevoerd door de reprograaf (ook soms 
ur genoemd) in de reproafdeling. De 
eesbare/onleesbare (en al of niet gerasterde) 
f. Daarvan kan dan een drukplaat worden 

fische bedrijven werkt men echter al met 
e beelden worden niet meer op film maar 
icromontage-afdeling. De illustraties worden 
.m.v. grafische software (voor grafische 
fie (voor fotografische illustraties). 

 originele digitale illustraties, heeft een 
heel wat klassieke illustraties te verwerken. 
t deze verwerking met de digitalisering van 
 de scanner.  

 proeven gemaakt. Er wordt in vele gevallen 
ogenaamde contractproef geëist. Dit is een 
 kleuren, tekst en beeld van het uiteindelijke 
eergeeft. De klant tekent op de proef 'voor 

ontractproef'. 



C. MICROMONTAGE  
 
In de micromontage (paginamontage, kleinmontage) worden alle 
onderdelen van een bladzijde samengevoegd aan de hand van het 
ontwerp en het materiaal uit de zetterij en de fotogravure. Dit gebeurt 
door de micromonteur (invormer). De taken van deze micromonteur zijn :  
 

• de foto’s op de juiste plaats zetten 
• eventueel kaderlijnen aanbrengen 
• teksten in de juiste positie brengen  

 
Bij de micromontage wordt met andere woorden de bladspiegel van elke 
pagina bepaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5 : Pagina-opmaak 
 
Net zoals in de vorige fasen uit het productieproces kan de micromontage 
manueel of digitaal gebeuren. Manuele micromontage kan ofwel met 
strokenproeven (of fotokopieën daarvan), of met (positief) film worden 
uitgevoerd. In het eerste geval spreekt men van papiermontage, in het 
tweede van filmmontage. Papier is goedkoper dan film, maar een 
filmmontage biedt een betere kwaliteit; er wordt immers een fase 
overgeslagen, namelijk het op film zetten van de papiermontage.  
 
Bij moderne prepressbedrijven gebeurt de opmaak niet meer manueel (op 
de zogenaamde ‘striptafel’) maar volledig elektronisch, met behulp van 
speciale montagesoftware en op grote computerschermen waarop de 
volledige pagina’s (met gedigitaliseerde tekst en beeld) kunnen worden 
opgeroepen en gemanipuleerd. Het opgemaakte beeld wordt daarna met 
een laserbelichter op film gezet of rechtstreeks op de drukvorm. 



D. MACROMONTAGE 
 
De macromontage is het samenbrengen van verschillende te drukken 
bladzijden. Het is de monteur die hiervoor verantwoordelijk is. Van zodra 
hij over alle films beschikt en gegevens heeft over het aantal pagina’s, 
netto gesneden papierformaat, enz., kan aan de macromontage (of 
vormmontage) worden begonnen. 
 
Drukken gebeurt niet per pagina. Op één drukvorm kunnen immers 
meerdere bladzijden worden samengebracht en tegelijk gedrukt. De 
monteur moet daarbij vooral rekening houden met factoren als de 
vouwwijze, de bindwijze, de mogelijkheden van de drukpers (zoals 
maximum papierformaat) e.d. Wanneer al deze gegevens bekend zijn, kan 
een indelingsvel worden gemaakt waarop alle bladzijden op de juiste 
plaats op een montagefolie worden ondergebracht. 
 
Het is immers de bedoeling om in de macromontage de pagina’s zo te 
schikken, dat bij het vouwen en snijden van de vellen bedrukt papier alle 
bladzijden in de juiste volgorde zitten. De manier van ordenen van de 
bladzijden noemt men het inslagschema.  
 
Om het inslagschema te bepalen, kan een dummy worden gemaakt. Zulks 
een dummy is een model van een nog niet geproduceerde publicatie. 
Dummy's worden vaak gemaakt om de opdrachtgever een indruk te 
geven van formaat, omvang, hechtwijze, enz. . De ontwerper geeft 
vervolgens zijn goedkeuring of opmerkingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a  
 
 
 

Figuur 6 : Inslagschem



E. DRUKVORMVERVAARDIGING 
 
De laatste bewerking in de prepress-fase is de drukvormvervaardiging. 
Hoewel het vervaardigen van een drukvorm verschilt naargelang het 
drukprocédé, is het principe toch identiek voor alle drukprocédés :  
 

• De basis van de drukvormvervaardiging is een gepresensibiliseerde 
(van een lichtgevoelige laag voorziene) aluminium plaat.  

• Deze plaat wordt (met een kopieerkast) belicht doorheen de film uit 
de macromontage.  

• De belichte delen worden zachter en kunnen daarna worden 
weggespoeld; de niet belichte delen blijven achter op de drukplaat. 

• Op die manier wordt het te drukken beeld van de film op de 
drukplaat overgebracht. 

 
Bij publicaties in zwart-wit is voor elke te drukken pagina slechts één 
drukvorm nodig. Voor vierkleurendruk echter zijn er dat vier verschillende, 
één voor elke (CMYK-)kleur.  
 
 

Cyan, Magenta, Yellow, Key Color. 
Cyaan, magenta en geel zijn de 
primaire kleuren van de 
substractieve kleurmenging en als 
dusdanig de basiskleuren die worden 
gebruikt bij vierkleurendruk. Zwart is 
niet te verkrijgen door CMY-
drukinkten te combineren, zodat die 
kleur toegevoegd wordt (Key Color) 
om het contrast ('zwarting') te 
verhogen. 

 
 Figuur 7 : Vierkleurendruk met CMYK-kleuren 
 
 
 1.3.3 PRESS (FASE 3) 

 
De basisonderdelen van het drukken (onafhankelijk van het gebruikte 
drukprocédé) zijn: 
  

• de drukvorm: deze bestaat uit een (meestal aluminium) drager 
waarop het te drukken beeld wordt aangebracht 

• het drukvlak: het materiaal dat bedrukt moet worden (papier, 
karton, plastic) 

• de drukinkt: de kleurstof die ervoor zorgt dat het beeld op het 
drukvlak wordt weergegeven 

• de drukpers: de machine die drukvorm en drukvlak met elkaar in 
contact brengt, zodat het beeld kan worden overgedragen.  



De drukpersen zelf kan men indelen in 2 klassen :  
 

• vellenpersen, waarbij het papier vel per vel door de pers gaat. In 
vele gevallen dient bij deze persen het papier vooraf op maat 
gesneden te worden. 

 
• rotatiepersen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een papierrol. 

Deze worden vooral gebruikt voor massadrukwerk. Met een 
papierrol van ongeveer 20 kilometer lang en 4 krantenpagina’s 
breed kunnen ca. 4.000 kranten worden gedrukt. Moderne 
rotatiepersen zijn goed voor 100.000 kranten per uur. In 
dagbladbedrijven wordt van omstreeks 23 uur tot 2.30 uur gedrukt; 
in die periode kunnen ca. 400.000 kranten worden gedrukt. 

 
Het drukprocédé op zichzelf is afhankelijk van de gekozen druktechniek en 
kan daardoor sterk variëren. De bespreking van de verschillende 
drukprocédés valt echter buiten het bestek van deze cursus.  
 
 
 1.3.4 POSTPRESS (FASE 4) 

 
De laatste fase in het productieproces is de postpress-fase. Deze fase 
bestaat uit het snijden, het vouwen, het verzamelen, het hechten, het 
verpakken en de distributie van het drukwerk. Heel wat van deze 
afwerkingstechnieken gebeuren op gespecialiseerde machines of door 
toeleveringsbedrijven (bv. binderij) 
 

• Het snijden : De vellen drukwerk worden op het juiste formaat 
gesneden. Dit gebeurt op de snijtekens die bij de macromontage 
werden aangebracht. Bij moderne drukkerijen gebeurt dit snijden 
met een computergestuurde snijmachine, waarbij vooraf de maten 
kunnen worden ingesteld; de snijder moet dan enkel nog de stapel 
drukwerk gelijk leggen. 

 
• Het vouwen : Boeken, tijdschriften en kranten worden meestal met 

verschillende bladzijden tegelijk gedrukt op een groot vel papier. Dit 
vel papier kan worden gevouwen zodat er een katern ontstaat. Dit is 
een bedrukt vel, samengevouwen tot acht of zestien pagina’s; 
verschillende katernen samen vormen een publicatie. Ook daarvoor 
bestaan speciale vouwmachines. 

 
• Het verzamelen : Wanneer de katernen gevouwen zijn, worden ze 

met een machine verzameld of vergaard in een bepaalde volgorde. 
Verzamelen is het in elkaar schuiven van de verschillende katernen; 
vergaren is het op elkaar leggen van de katernen. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 8 : Vergaren en Verzamelen van katernen  
 

• Het hechten : Na het snijden en vergaren/verzamelen worden de 
katernen aan de kop-, staart- en voorzijde (schoon)gesneden en, 
eventueel samen met een band of omslag, aan elkaar gehecht. Er 
bestaan verschillende bindmethoden, zoals nieten, naaien, bindrug, 
spiraalbinding (metalen of plastic spiraal gedraaid door gaatjes in 
papierbundel), ringmap, enz . 

 
• Het verpakken : Verpakken is meer dan drukwerk in een papiertje 

te wikkelen of in om het even welke doos te verpakken. Zo worden 
tijdschriften onder wikkel of in folie verpakt en dikwijls door de 
drukker voorzien van adreslabels. 

 
• Distributie : Leveringen gebeuren onder strikte voorwaarden in 

binnen en/of buitenland. Voor de distributie kan eveneens gebruik 
worden gemaakt van toeleveringsbedrijven.  

 
 

 1.4 DESKTOP PUBLISHING (DTP)  
 
Ieder boek, ieder tijdschrift, elke advertentie is tegenwoordig meestal met 
een DTP-programma (op)gemaakt. Dat kan QuarkXPress zijn of Adobe 
InDesign/PageMaker. En ook Adobe Photoshop en Adobe Illustrator 
worden in de grafische wereld veel gebruikt. Een grondige kennis van 
deze Desktop Publishing- applicaties is een vereiste om kwalitatief en 
effectief grafische publicaties te kunnen ontwerpen. Of dit nu binnen een 
reclamebureau, studio, pre-pressbedrijf, drukkerij of uitgeverij is. 
 
Alvorens één van deze DTP paketten onder de loep te nemen zullen we 
eerst bespreken wat zo’n DTP-programma”s juist zijn, wat ze doen en wat 
je er mee kunt bereiken.  
 
De term desktop publishing (DTP) - in 1984 bedacht door P. Brainerd, één 
van de ontwikkelaars van het eerste echte DTP-programma, PageMaker - 
kan worden omschreven als 'publiceren vanaf het bureau'.  



DTP ligt in het verlengde van de evolutie van de meest gebruikte 
toepassing van de PC, de tekstverwerking. Bij tekstverwerking wordt 
immers een bepaalde vorm van opmaak gerealiseerd: er moeten keuzes 
worden gemaakt met betrekking tot het font (lettertype), het corps, de 
regelval (manier waarop de tekst in kolommen wordt gezet), e.d.  
 
Bij de nieuwe tekstverwerkingspakketten is een duidelijke trend waar te 
nemen naar een uitbreiding van de opmaakfaciliteiten. De overgang van 
klassieke tekstverwerking naar 'echte' opmaakpakketten - in het begin 
van de jaren tachtig - lag dan ook voor de hand.  
 
Hoewel ze onderling duidelijk een historische en functionele verwantschap 
vertonen, moeten tekstverwerking en DTP toch van elkaar worden 
onderscheiden. Bij tekstverwerking ligt functioneel de nadruk op de invoer 
van tekst met een minimale vormgeving, waarvoor geen speciale kennis 
met betrekking tot lay-out is vereist.  
 
DTP-pakketten zijn in tegenstelling tot tekstverwerkingspakketten niet 
gemaakt voor de invoer van tekst (ze zijn er trouwens niet echt geschikt 
voor), maar voor de vormgeving (opmaak) van reeds ingevoerde teksten 
en grafieken. 
 
De integratie van steeds meer vormgevingsaspecten in de 
tekstverwerkingssoftware is zeker niet de enige reden geweest voor de 
ontwikkeling van DTP. Er speelde bij het ontstaan van DTP nog een aantal 
andere zeer belangrijke factoren een rol, zoals: 
 

• het beschikbaar komen van krachtigere (vooral snellere) computers 
aan betaalbare prijzen en met betere beeldschermen. Hierdoor werd 
WYSIWYG mogelijk.   

• de introductie van laserprinters, waarvan de afdrukkwaliteit in 
vergelijking met andere soorten printers superieur is 

• de ontwikkeling van paginabeschrijvingstalen 
• het ter beschikking komen van fontsbibliotheken  
• de introductie van grafische interfaces, wat het gebruik van de 

computer voor de informaticaleek toegankelijker heeft gemaakt  
• de integratie van opmaakpakketten voor de PC en fotozetmachines.  

 
 

WYSIWIG staat voor What You See Is What You Get. Dit wil zeggen dat het 
resultaat op het beeldscherm identiek zal zijn met de afdruk (het eigenlijke 
resultaat). Hierdoor kan de DTP-gebruiker onmiddellijk het volledige resultaat 
van de lay-out (verschillende soorten fonts, cursief en 'vetjes' zetten, 
verschillende lettergroottes, enz.) visueel op het beeldscherm controleren. Zo 
kan de DTP-gebruiker zich een precies beeld vormen van hoe de uiteindelijke 
publicatie er zal uitzien, zonder dat er eerst een afdruk of proefdruk moet 
worden gemaakt. 
 



HET DTP-PROCES 
 
Het DTP-proces bestaat uit 3 fasen :  
 

1. de redactiefase 
2. de opmaakfase  
3. de productiefase 

 
 
A. REDACTIEFASE 
 
De redactiefase is de eerste stap in het DTP-proces. Het is de verzameling 
van teksten en illustraties. Dit kan gebeuren op twee manieren:  
 

• manueel, met behulp van een PC en een tekstverwerkingspakket 
(tekst) en grafische software (illustraties).   

 
Voor het zelf (manueel) aanmaken van illustraties dient een onderscheid te 
worden gemaakt tussen grafische pakketten die pixel (bitmap)  georiënteerd 
zijn en deze die vectorgeoriënteerd (objectgeoriënteerd) zijn. We komen hier 
later in de cursus nog op terug. 
 
• automatisch, door middel van een OCR (voor de tekst) en een 

scanner (voor de illustraties).  
 

Een OCR is een apparaat voor de automatische invoer van tekst in een 
computer. Het bestaat uit een scanner (voor het inlezen van de karakters) en 
een herkenningseenheid (voor het herkennen van de karakters). Met een 
scanner alleen kan een tekstdocument ook worden gescand maar dan als 
grafische file: dit betekent dat er na scanning geen tekstverwerking op het 
document kan worden uitgevoerd. Alhoewel een OCR interessant is om 
massale hoeveelheden tekst (op papier) in een computer in te voeren, werkt 
het apparaat niet feilloos. Vooral wanneer het originale document van slechte 
kwaliteit is, of wanneer in de tekst verschillende fonts voorkomen treden er al 
snel problemen op.  

 
Het is belangrijk om vooraf te informeren of de grafische software en de 
tekstverwerkingsprogramma's die men wil gebruiken een bestandsformaat 
afleveren dat kan worden gelezen door het DTP-programma. Het teken- 
en tekstverwerkingsprogramma en het DTP-programma moeten dus met 
elkaar verenigbaar (compatibel) zijn. 
 
 
B. OPMAAKFASE 
 
Na de aanmaak van teksten en illustraties volgt de eigenlijke opmaak van 
het document met behulp van een specifiek DTP-programma. Hier begint 
in feite het echte DTP-werk. DTP is dus vergelijkbaar met de elektronische 
micromontage uit de prepress-fase.  



Het resultaat van de opmaak is onmiddellijk zichtbaar op het scherm 
(WYSIWYG) en men kan zelfs met het DTP-programma nog beperkte 
wijzigingen in tekst en illustraties aanbrengen, zoals het tekenen van 
lijnen en kaders, het wijzigen van bepaalde fonts e.d. Er zijn tal van DTP-
programma’s op de markt, zoals het reeds vernoemde QuarkXpress, 
Adobe InDesign, MS Publisher, PageMaker, e.d. 
 
Binnen de elektronische opmaakfase kan er zich echter het probleem 
voordoen dat de kleuren er op het computerscherm heel anders kunnen 
uitzien dan bij het drukwerk. Dit kan het gevolg zijn van verschillende 
factoren, zoals : 
 

• het verschil tussen subtractieve en additieve kleurmenging 
• de instelling van de monitor 
• het omgevingslicht 

  
 
Additieve kleurmenging 
 
Het samenstellen van kleuren door het mengen van de 
drie basiskleuren rood, groen en blauw. Een 
kleursignaal bij televisie of video wordt ook vaak 
aangeduid met de term RGB-signaal. Wanneer 2 van 
de basiskleuren in dezelfde hoeveelheid met elkaar 
gecombineerd worden ontstaat een complementaire 
kleur: geel, cyaan of magenta. De samenstelling van 
de drie basiskleuren geeft wit. Het ontbreken van alle 
primaire kleuren geeft zwart. 
 
 g 
 
 
Subtractieve kleurme
 
In tegenstelling tot video
wordt gebruikt - wordt 
kleurmenging toegepast. M
(het wit papier) al het lich
van een bepaalde kleur o
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weerkaatst (dus geabsorb
het papier weerkaatste lic
inktlaag wordt geabs
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elk van deze kleuren abs
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alle spectrumkleuren sam
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 - waar additieve kleurmenging 
bij het drukken de subtractieve 

en gaat ervan uit dat de drager 
t weerkaatst. Als er een inktlaag 
p wordt aangebracht, dan wordt 
htgolven door deze kleur niet 
eerd). Wat men ziet, is het door 
ht en niet het licht dat door de 
orbeerd. Daarom kunnende 
en blauw niet worden gebruikt: 
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eval met magenta, cyaan en geel, die wel in staat zijn 
en te stellen: elk van deze basiskleuren absorbeert 

g
Figuur 10 :  Subtractieve kleurmengin



KLEURMANAGEMENT 
 
Door het verschil in kleur dat kan optreden tussen de weergave op het 
scherm en het drukwerk is kleurmanagement (color management) bij het 
grafisch productieproces noodzakelijk.   
 
De hoofdtaak van kleur-management is er voor zorgen dat de kleuren op 
verschillende toestellen op elkaar worden afgestemd (gecalibreerd) en dat 
wat op het beeldscherm staat ook min of meer identiek van de drukpersen 
rolt. 
 
Kleurmanagement kan gedaan worden aan de hand van kleurkaarten of 
via kleurmanagementsoftware. Alhoewel niet echt kan worden gesproken 
over kleurmanagement, is het gebruik van kleurkaarten een zeer veel 
gebruikte manier om drukinkten te definiëren. Daarom komen ze eerst 
aan bod. 
 
Kleurkaarten zijn staalboeken/kaarten met de gedrukte kleuren. Daar de 
meeste grafische programma’s voorzien zijn van modellen om kleuren te 
definiëren kan men de referentie van een bepaalde kleur ingeven. De 
ontwerper heeft alzo min of meer de garantie dat de kleur overeenkomt 
met de (uiteindelijke) gedrukte kleur, ook al wijkt de kleur op het 
computerscherm of de laserprinter af van de kleur op de staalkaart.De 
meest bekende systemen zijn het Pantone-systeem en het CYMK-systeem. 
Beide werken volgens bovenstaand principe.  
 
Kleurmanagementsoftware (CMS) is een softwarepakket dat de 
kleureigenschappen van verschillende apparaten (zoals scanners, 
monitors, printers, fotozetmachines, persen, e.d.) op elkaar probeert af te 
stemmen. Het CMS werkt hierbij als een soort tolk tussen de verschillende 
apparaten. De kleurspecificaties van elk apparaat worden in een 
‘neutrale’, gemeenschappelijke kleurcode vertaald, zodat alle andere 
apparaten de kleurspecificatie 'begrijpen'. Voorbeelden van CMS zijn 
ColorSync (Apple), ColorFlow (Kodak), e.d. 
 
 
C. PRODUCTIEFASE 
 
Na de lay-out kan van het opgemaakte document een afdruk worden 
gemaakt. Hiervoor kan in de eerste plaats gebruik worden gemaakt van 
een laserprinter. De meeste laserprinters drukken met een resolutie van 
300 tot 600 punten (dpi, dots per inch).  
 
Als de oplage van het betreffende document niet al groot hoeft te zijn, kan 
de gebruiker eventueel de printouts van de laserprinter fotokopiëren. 
Tijdens het fotokopiëren treedt uiteraard kwaliteitsverlies op. De kwaliteit 
van de kopie is immers afhankelijk van het toestel waarop het gekopieerd 
werd.  



Wanneer de oplage echter groot is of een betere kwaliteit vereist is, is het 
aangewezen om samen te werken met een drukker. De laserafdrukken 
worden aan de drukker gegeven. Die zal van deze afdrukken een film 
maken die op zijn beurt gebruikt wordt voor de drukvormvervaardiging. 
Met dit systeem behoudt men de resolutie van de laserprinter en treedt 
aldus geen kwaliteitsverlies op. 
 
Om documenten met professionele kwaliteit te verkrijgen maakt met het 
best gebruik van een fotozetsysteem/laserbelichter. De gebruiker kan de 
zelf opgemaakte publicatie op diskette (of zelfs via een 
telecommunicatieverbinding on line) aan de drukker bezorgen. De drukker 
moet in principe geen zetinstructies meer aanbrengen en kan van het 
digitale document via de laserbelichter een film laten uitdraaien, die dan 
kan worden gebruikt voor de aanmaak van de drukvorm.  
 
In de praktijk stellen zich jammer genoeg vaak problemen wanneer men 
volgens dit laatste principe te werk gaat :  
 

• Deze methode kan in vele gevallen enkel worden toegepast wanneer 
de fotozetmachine dezelfde paginabeschrijvingstaal gebruikt als het 
DTP-programma waarmee de klant het document heeft 
aangemaakt. Gelukkig komt het steeds meer voor dat desktop-
pakketten en fotozetmachines elkaars 'taal' begrijpen. Bovendien 
zijn er conversieprogramma’s op de markt (zogenaamde 
floppykrakers) die ervoor zorgen dat de instructies op de diskette 
worden omgezet in codes die door een fotozetmachine kunnen 
worden geïnterpreteerd.  

 
• Zelfs indien de gebruiker het DTP-programma perfect kan hanteren 

en een grondige kennis heeft van opmaak en typografie, houdt hij 
bij de lay-out vaak geen rekening met druktechnische zaken 
(bijvoorbeeld voldoende witruimte). Zo moeten er meestal toch nog 
wijzigingen worden aangebracht aan de lay-out.  

 
Het is in elk geval aan te bevelen om bij de diskette een (laser)afdruk te 
voegen zodat de drukker de uitdraai van de fotozetmachine met de afdruk 
van de printer kan vergelijken.  
 
Daarenboven is het nuttig een formulier te maken met daarop een aantal 
specificaties, zoals :  
 

• de gebruikte fonts (bijvoorbeeld ‘palatino light condensed’) 
• het gebruikte DTP-programma 
• het gewenste paginaformaat 
• het aantal pagina’s van het document 
• de specificatie van de (eventuele) kleuren, e.d. 
• de gewenste oplage 
• enz …  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 s 
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Elektronisch publiceren heeft een aantal voordelen, zowel voor de uitgever 
als voor de gebruiker :   
 

• De uitgever kan een aanzienlijk deel van de productiekosten (uit de 
prepress-fase) besparen. Ook de distributiekosten vallen bijna 
volledig weg.  

 
• De strikte deadline voor de redactie valt weg en de informatie kan 

permanent geactualiseerd worden. Dit laatste is uiteraard ook een 
groot voordeel voor de gebruiker.  

 
• De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn nieuws ‘op maat’ samen te 

stellen en kan ook zoeken in het ‘gearchiveerde’ nieuws.  
 
 
Maar er zijn ook nadelen aan elektronisch publiceren:  
 

• de huidige internetgebruiker is niet gewend om te betalen voor 
informatie, men moet dus de informatie (bvb. uit een krant) meestal 
gratis beschikbaar stellen. 

 
• Er is er heel wat concurrentie op de online markt  

        (zoals persagentschappen en bedrijven die nieuws van het Internet   
        halen en het opnieuw ‘verpakken’, ... )  
 

• De mogelijkheden voor reclame zijn beperkter dan bij gedrukte 
uitgaven. Eén en ander maakt de commercialisatie van on line 
nieuws niet evident 

 
• Het gebruik is minder flexibel (computerscherm versus papier)  

 
• Bij langdurig gebruik kunnen de kosten (internetabonnement, …) die 

van de klassieke nieuwsbronnen overschrijden.  
 
 
VERDWIJNT PAPIER ALS DRAGER VAN INFORMATIE ? 
 
Het antwoord op bovenstaande vraag is NEEN. Het is op zijn minst 
merkwaardig dat in een hoogtechnologisch tijdperk van computers, 
Internet, e-mail, GSM, e.d. het gedrukte papier nog steeds een 
belangrijke informatiedrager is. Sterker nog, elk jaar opnieuw blijkt de 
consumptie van papier toe te nemen. Het massaal gebruik van printers is 
daaraan zeker niet vreemd, want zodra een tekst meer dan enkele regels 
lang is, zijn computergebruikers geneigd de tekst af te drukken. 
Computerschermen lenen zich nu eenmaal niet als 'leesmedium'. Papier is 
licht, goedkoop en uiterst flexibel (letterlijk en figuurlijk) en de 
leesbaarheid (contrast/resolutie) is merkwaardig goed. 
 



Toch heeft gedrukt papier enkele belangrijke minpunten:  
 

• het kan maar eenmaal worden gebruikt 
• de informatie kan niet worden gewist of bewerkt  
• de distributie van informatie-op-papier gebeurt fysisch (denk maar 

aan het dagelijks distributiecircuit van een krant).  
 
Het zijn deze minpunten die al sinds de jaren zeventig de industrie er toe 
aanzetten om op zoek te gaan naar goede elektronische alternatieven. We 
zullen nu 2 van deze alternatieven bespreken : het elektronisch boek 
(eBook) en het elektronisch papier (E-Ink/Smart Paper). 
 
 
eBook : Aan de hand van eBook is het mogelijk 
om on line teksten (gratis of betalend) te 
downloaden en deze te lezen met een speciale 
eBookreader.  
 
Deze eBookreader, die qua formaat 
vergelijkbaar is met een klassiek boek - kan 
duizenden pagina's tekst bevatten (dus een 
tiental boeken). Ook qua functionaliteit is een 
eBookreader vergelijkbaar met een boek. Door 
het formaat en de onafhankelijkheid van een 
stroomvoorziening kan een eBook zowat overal 
worden gebruikt.  

r 

 
Aantal belangrijke voordelen t.o.v. een klassiek boek
  

• eBook kan de tekst van meerdere boeken beva
• er kunnen zoekfuncties in de tekst worden geïn
• teksten kunnen worden gemarkeerd via een to
• Gebruiker moet zich niet meer verplaatsen 

heeft de publicatie binnen enkele minuten (na
beschikking. 

• Daling van de kosten voor de uitgever 
 
Heel wat uitgevers zijn dan ook - zij het nog schoo
met de verkoop van elektronische uitgaven via het 
zijn iPublish, Bookbooters, en eBook.nl. 
 
Toch kent het eBook enkele nadelen t.o.v  een klassi
 

• kwaliteit van een gedrukte tekst is nog steed
van teksten en kwaliteit van illustraties op eBo

• er is nog geen standaardisatie (apparaten wer
bestandsformaten,…) 

 

Figuur 13 : eBookReade
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Elektronisch papier : Elektronisch papier is een kunststof drager (geen 
papier) die op een elektronische manier kan worden beschreven en 
herschreven. Een voorbeeld van elektronisch papier is SmartPaper.  
 
De digitale informatie wordt elektronisch - al of niet draadloos - naar een 
apparaat verstuurd. Het SmartPaper wordt dan doorheen het apparaat 
gevoerd. Een stel elektrodes activeert het e-papier dat bestaat uit 
microscopisch kleine tweekleurige korreltjes die onder invloed van een 
elektrische lading kunnen worden omgekeerd (licht/donker). Zo worden 
tekst en illustraties op het e-papier zichtbaar. Daarna kan het e-papier 
desgevallend terug worden gewist. 

 
 
  Produced in a roll, like old-fashioned paper,  
  SmartPaper™ is actually two sheets of thin plastic  
  with millions of tiny bichromal beads  
  embedded in between. 

 
Each bead is smaller than a grain of sand  
and has a different color on each half or “side ”.  
The hemispheres are also charged differently  
(i.e. positive or negative). 

 
Voordelen :  
 
Elektronisch papier combineert de voordelen van papier (flexibiliteit) met 
de voordelen van elektronische schermen (herbruikbaarheid). Op die 
manier kan bijvoorbeeld elke dag een krant on line worden gedistribueerd 
en bij de gebruiker digitaal worden 'gedrukt' op een herbruikbaar vel 
papier ter grootte van een klassieke krant. Met een beetje fantasie kom je 
tot de meest bizarre toepassingen. Wat te denken van een wit kleed 
waarop naar believen nieuwe motieven kunnen worden gedrukt die via het 
Internet worden gedownload.  
 
Nadelen :  
 
Momenteel heeft E-ink nog twee problemen op te lossen, namelijk 
vierkleurendruk (twee kleuren is reeds mogelijk) en bewegende beelden. 
Momenteel is de maximale 'refresh'rate 10 beelden per seconde. Voor 
televisiekwaliteit zijn 50 (halve) beelden per seconde nodig.  
 
 
Tot hier het theoretische luik van dit eerste hoofdstuk. In het praktisch 
gedeelte van dit eerste hoofdstuk nemen wij Adobe PageMaker/InDesign 
onder de loep. Zoals reeds gezien bij de bespreking van DTP, een 
programma dat steeds meer en meer wordt gebruikt voor de opmaak van 
boeken, tijdschriften , artikels , enz. .   


