
 

Honderd jaar 
Hollandsche Mediæval

 H onderd jaar, één eeuw geleden, in 1912, 
ontwierp Sjoerd Hendrik de Roos voor 
de Lettergieterij Amsterdam v/h Tetterode 
het lettertype Hollandsche Mediæval. 

Het was tot ver na de Tweede Wereldoorlog de meest 
gebruikte letter in drukkerijen in Nederland, en werd 
veelvuldig gebruikt in talloze boeken, brochures en 
jaarverslagen. Maar in de jaren zestig raakte De Roos 
en zijn befaamde lettertype helaas in vergetelheid. 
De opmars van het fotografisch zetwerk (toen) en de 
computer (nu) beantwoordde de vraag naar meer 
moderne lettertypen.

Met behulp van talloze letterproeven en de 
oorspronkelijke tekeningen van De Roos uit de 
bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam 
heeft Hans van Maanen in 2007 het lettertype 
digitaal opnieuw tot leven gewekt en uitgebreid 
met niet alleen een vette cursief, maar ook met 
kleinkapitalen, hangende cijfers en meer heerlijks.

De Hollandsche Mediæval is dus na een eeuw 
opnieuw verkrijgbaar als de Dutch Mediæval, 
en kan weer door ontwerpers gebruikt worden.

Laat je inspireren door dit 100-jarige lettertype 
van de meestertypograaf en zijn digitale opvolger.

S.H.de Roos rond 
1910 in zijn huis in de 
Jacob Marisstraat te 
Amsterdam.

HOLLANDSCHE
MEDIÆVAL
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Amsterdam

 I edereen kent het raadsel “Amsterdam die grote 
stad met hoeveel letters schrijf je dat?” Maar de 
vraag is ook: met wélke letters je dat schrijft. 
Amsterdam kent een rijke typografische historie, 

en al stond menig typograaf zijn wieg niet in die stad, 
Amsterdam was wel de bakermat van de typografische 
carrières en levenswerken van o.a. Johan van Eikeren, 
Willem Sandberg, Wim Crouwel, Bram de Does, etc. 

Dat gold ook voor Sjoerd H. de Roos en Dick Dooijes. 
Zij waren verbonden aan de Lettergieterij “Amsterdam” 
(voorheen Tetterode) en ontwierpen lettertypen die niet 
alleen toentertijd populair waren maar vele decennia 
later nog steeds gebruikt worden.

Al sinds de 17e eeuw waren er lettergieters, uitgevers 
en cartografen aan de Bloemgracht gevestigd. De groei 
en bloei van het dominante Tetterode verstevigde de 
grafische reputatie van de gracht zodanig, dat men het 
de “lettergietersgracht” begon te noemen. Momenteel is 
er weinig grafische nijverheid te vinden en kennen we 
de Bloemgracht beter van haar vele illustere bewoners 
zoals Matthijs van Nieuwkerk, Wesley en Yolanthe.

In het begin van de 20e eeuw verhuisde Tetterode naar 
panden aan de Bilderdijkstraat en breidde deze uit naar 
de Da Costakade. Aan het eind van deze eeuw werden 
de panden verruild voor moderner onderkomen aan de 
Willem de Zwijgerlaan. Het oude gebouwencomplex 
draagt echter nog steeds de naam “Tetterode” en heeft 
de status van Rijksmonument. 
In 1981 werden de panden gekraakt en sinds 1986 zijn 
ze officieel in gebruik als “WoonWerkPand Tetterode”.

In 2011 vertrok het murw gefuseerde, gereorganiseerde 
en hernoemde Tetterode uit Amsterdam, om zich in 
sterk afgeslankte vorm in Almere te vestigen. Amsterdam
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Boekdrukkunst

 H et oorspronkelijke ontwerp van de 
Hollandsche Mediæval moest rekening 
houden met de technische beperkingen 
van de eeuwenoude boekdrukkunst. 

Wat in de middeleeuwen begon met gesneden houten 
losse letters, werd in de loop der eeuwen vervangen 
door in lood gegoten letters (Monotype) en later door 
complete regels (Linotype). Fragiele letterontwerpen 
en secure spatiëringen waren lastig of onmogelijk.

Bijzondere Bibliotheek
De LA richtte in 1913 een Typografische Bibliotheek op 
met De Roos als bibliothecaris. Hij begon direct met 
het verzamelen van allerlei waardevol materiaal op 
het gebied van typografie, lithografie, zincografie en 
boekbinden. De Roos werd in 1941 opgevolgd door 
Dick Dooijes (1909-1998), die de functie meer dan 40 
jaar bekleedde. Dooijes werd weer opgevolgd door 
prof. dr. G.W. Ovink (1912-1984), die de bibliotheek in 
1971 overdroeg aan de afdeling Bijzondere Collecties 
van de universiteitsbibliotheek in Amsterdam.

De collectie bestaat uit ruim 70.000 boeken, 300.000 
catalogi, 13.000 letterproeven, 12.000 documentatie-
mappen, 15.000 prenten, 10.000 omslagen, ex-libris, 
papiermonsters, boekhandelsmerkjes, penningen, 
prenten, kalenders, portretten en schilderijen.

Interieur
Het interieur van de Typografische Bibliotheek
van Tetterode-pand aan de Bilderdijkstraat werd 
in 1913 door architect K.P.C. de Bazel ontworpen, 
en is in 1971 verplaatst naar een ruimte achter de 
aula van de Universiteit van Amsterdam, onder 
beheer van de universiteitsbibliotheek. Boekdrukkunst
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Canada Type

 L etteruitgeverij Canada Type in Toronto heeft 
alle fonts van de digitale Dutch Mediæval 
onder haar zakelijke hoede. De fonts zijn 
verkrijgbaar in alle cruciale coderingen, 

waarvan de Pro-versie veruit de meest uitgebreide is, 
met talloze OpenType-mogelijkheden.

Alle fonts bieden uitgebreide ondersteuning voor 
Midden- en Oost-Europese talen, Baltisch, Keltisch, 
Esperanto, Maltees en Turks.

Bij de fonts worden gratis de Ornamenten geleverd 
die De Roos in 1916 ontwierp, plus nog enkele extra’s.

Dutch Mediæval Regular 
Dutch Mediæval Italic 
Dutch Mediæval Bold 
Dutch Mediæval Bold Italic

Dutch Mediæval Book Regular

Dutch Mediæval Cond Regular 
Dutch Mediæval Cond Italic 
Dutch Mediæval Cond Bold 
Dutch Mediæval Cond Bold Italic

Dutch Mediæval Ornaments D K E 
Dutch Mediæval Initials A b C

MyFonts.com
De Dutch Mediæval is ook verkrijgbaar via 
MyFonts.com en andere font-leveranciers.

Canada Type
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Drachten
Sjoerd Hendrik de Roos 
werd op 14 september 1877 in Drachten geboren. 
Ondanks dat De Roos het grootste deel van leven in het 
westen woonde en werkte, zijn de Friezen trots op ‘hun’ 
ontwerper en zijn jubilerende meesterwerk.

Museum Drachten
De vaste collectie die regelmatig getoond wordt 
bestaat voornamelijk uit werk van Friese kunstenaars 
zoals de contemporaine Pier Pander, Anne Feddema 
en Sjoerd de Roos.

Friesch Grafisch Museum (in Joure)
De collectie De Roos bestaat uit loden letters, letter-
proeven en publicaties die er mee samenhangen. En 
verder drukwerk en uitgevoerde ontwerpen waaraan 
hij meewerkte.

Doos 058, Leeuwarden
Ter gelegenheid van de jarige letter organiseerde 
ontwerpbureau Gebr.nl van Dorine van den Beukel op 
6 oktober 2012 een feestje en een bijzondere expositie 
in Doos 058, het Brugwachtershuisje op de Beursbrug.

Type & Characters
Niet in het hoge Noorden maar in een pand van de 
voormalige Lettergieterij Amsterdam waar De Roos 
heeft gewerkt, werd op 21, 22 en 23 september 2012 
de manifestatie Type & Characters gehouden.

Grafisch vormgever Roosje Klap gaf een masterclass 
letterontwerpen. Zij toonde zich in De Volkskrant een 
groot liefhebber van de Hollandsche Mediæval:

Het is een heel sierlijke en grappige letter. 
Er zit veel humor in, bijna on-Nederlands. Drachten
Roosje Klap
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Efteling-gevoel

 O p 21 september 2012 bezocht ik de 
presentatie Type & Character in het 
WoonWerkPand Tetterode, ter ere van 
het 100-jarige jublileum van De Roos’ 

Hollandsche Mediæval. Ik kende de letter van naam, meer 
niet. Ik ben ook geen typofiel pur-sang, maar werd verrast 
door de koddige en tegelijk krachtige uitstraling van dit 
ouderwets aandoende lettertype. 
Het lettertype heeft een aparte sfeer; te sterk en te oprecht 
om een oubollige karikatuur of pastiche te zijn. Maar de 
open vormen, golvende schreven, vaantjes, haakjes en 
‘neusjes’ geven dit lettertype een soort Efteling-gevoel...

Peter Villevoye

Een e-neusje...
Een ander lettertype zou er niet mee weg komen, 
maar frivoliteiten zijn de charme van de Hollandsche 
Mediæval. Met als hoogtepunt het vrolijke wipneusje 
van de onderkast “e”. Deze constructie lijkt eigenlijk 
een schreef te willen vormen zoals bij de “c”, maar 
voegt er dan nog wel even een dwarsbalk voor de “e” 
eraan toe. Die is bovendien licht gebogen, waardoor 
de olijke “e” – met wipneus en al – lijkt te glimlachen.

Met dit lettertype wordt alle nieuws, goed nieuws. 
Zo open en optimistisch oogt Hollandsche Mediæval.

Efteling
Neusjee
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Fonts

Wat biedt de Dutch Mediæval 
van Van Maanen?

Regular, Italic, Bold
Oorspronkelijk ontwierp De Roos het lettertype in 
drie fonts: één gewone, één cursieve variant en één 
vette variant. (Dus geen vet-cursieve.) En ondanks 
De Roos’ kundigheid in typografie, werden de fonts 
niet voorzien van speciale tekens en kleinkapitalen. 

Ornaments
De Roos ontwierp daarentegen enkele jaren later 
(in 1916) wèl een set bijbehorende ornamenten. K

Book
Huidige offset-druktechnieken zijn veel strakker 
en nauwkeuriger dan de boekdrukkunst van een 
eeuw geleden. Daarom heeft Hans van Maanen 
de digitale Dutch Mediæval-familie aangevuld 
met een nieuwe half-vette “Book” variant.

Bold Italic
Uitgaande van de oorspronkelijke drie fonts, 
ontwierp Van Maanen tevens een vette cursief, 
waar De Roos kennelijk niet aan toe is gekomen.

SmallCaps
Het oorspronkelijke lettertype werd ook niet 
uitgebracht met kleinkapitalen, dus ontwikkelde 
Van Maanen deze eveneens voor elke variant.

Condensed
Van Maanen ging nog een stap verder en ontwierp 
een smalle “condensed” variant van zijn vier fonts.

Initials
En om het geheel te completeren, digitaliseerde 
Van Maanen ook nog de sierletters die De Roos 
in een florale Art Nouveau stijl had ontworpen. Fonts

W
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Graficus

 D e Roos zijn ambities en vaardigheden 
uitten zich vooral in het professioneel 
werken met letters. Maar voor, tijdens 
en na zijn typografische loopbaan bij 

Tetterode toonde hij zich ook bekwaam op andere 
grafische terreinen. Hij bedreef vele andere grafische 
kunsten zoals het maken van tekeningen, aquarellen, 
litho’s en zelfs schilderijen, naast het ontwerpen van 
titelbladen, boekomslagen en postzegels.

Naar aanleiding van een door de PTT uitgeschreven 
prijsvraag ontwierp hij een postzegel die deel uit ging 
maken van een serie van vier. De zegel verscheen in 
1923 en toonde een posthoorn en een waardecijfer.

Zijn autonome kunstwerken ogen aardig en 
traditioneel. Ze missen echter het niveau en 
raffinement van zijn typografische prestaties.

Graficus
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Hollandsche Mediæval

 H et lijkt vreemd om de 100e verjaardag van 
een lettertype te vieren maar wie van letters 
en typografie houdt, zal het wel begrijpen. 
Wie het niet begrijpt heeft ook wat te vieren: 

kijk eens goed naar dit lettertype. Hoe lekker kan men 
hiermee contrasteren met wat er tegenwoordig aan 
lettertypen te koop en te krijg is?

Fascinatie ontstaat niet door te luisteren naar allerlei 
argumentaties, maar door zelf gewoon goed te kijken 
en het lettertype te gebruiken. Na 100 jaar is dat nog 
steeds een feest en dat zal nog lang zo blijven.

Hiep, hiep, hoera !

Hollandsche vs. Dutch Mediæval

De digitale versie van de Hollandsche Mediæval 
werd door Hans van Maanen omgedoopt tot Dutch 
Mediæval, om dit digitaal herboren levenswerk wat 
internationale allure te geven. De oude Hollandsche 
schrijfwijze met “sch” zorgt al voor genoeg hilariteit in 
het binnenland en verwarring in het buitenland.

Daarnaast is de aanduiding “Mediæval” ook een 
heerlijke hindernis voor goede vindbaarheid in de 
moderne zoekcomputers en databases. Het woord 
betekent “middeleeuws” en wordt vaak gebruikt 
om een ouderwets aandoende uitvoering of stijl 
van iets aan te geven. Echter, de spelling varieert 
nogal (medieval, mediaeval, and mediæval) en de 
vereiste “æ” ligatuur weet vrijwel niemand op het 
toetsenbord te vinden...

Hollandsche
Dutch
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Initialen

 D e vlijtig schrijvende en boekdrukkende 
monniken hadden in de middeleeuwen 
al een aparte discipline ervan gemaakt: 
het “verluchten” van een pagina tekst 

met één vergrote en bont versierde eerste hoofdletter. 
Deze oude typografische traditie blijft tot in ons eigen 
tijdperk in gebruik, zoals ook in deze tekst te zien is.

De Roos ontwierp twee sets speciale initialen, 
waarbij hij de tijdgeest (Art Nouveau, Jugendstil, 
florale of slaolie-stijl) probeerde te integreren met 
het ontwerp van de Dutch Mediæval.

Van Maanen digitaliseerde de eerste set initialen 
al met enige tegenzin, maar trok zijn grens bij de 
blok-initialen; die achtte hij niet geschikt als font.

Intertype Mediæval
De Intertype is een zetmachine die kort na de 
Linotype werd ontwikkeld. De werking van de 
machines is vrijwel gelijk aan elkaar. Door het 
aflopen van de Linotype-patenten werd deze 
Linotype-kloon als een Intertype geleverd. 
Dat leidde tot een jarenlange juridische strijd, 
die Linotype in de rechtszaal verloor. 
Er bestaat zodoende een Intertype Mediæval, 
die door Tetterode voor Intertype was gemaakt.

Initialen

bhla

Q
Intertype



J
Jenson

 H et is bekend dat De Roos zich voor de 
Hollandsche Mediæval heeft laten inspireren 
door Venetiaanse antiqua boekletters zoals 
die van Nicholas Jenson uit 1470. De Roos' 

Hollandsche Mediæval ademt een vergelijkbare sfeer 
en bevat vele kenmerken van de typische interpunctie 
tot en met het rudimentaire schreefje bij de “e”. Maar er 
zijn allicht ook duidelijke verschillen en vernieuwingen.

Dutch Mediæval
In 1996 bracht Adobe de door Robert Slimbach 
de voor hun ontworpen Adobe Jenson uit. Deze 
wordt inmiddels verkocht als OpenType-lettertype 
onder de naam Adobe Jensen Pro en is gratis 
beschikbaar in veel Adobe-software.

Adobe Jenson
In 1996 bracht Adobe de door Robert Slimbach 
de voor hun ontworpen Adobe Jenson uit. Deze 
wordt inmiddels verkocht als OpenType-lettertype 
onder de naam Adobe Jenson Pro en is gratis 
beschikbaar in veel Adobe-software.

Jenson
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Kleinkapitalen

 D e hoofdletters van de Hollandsche 
Mediæval zijn ronduit majestueus, 
maar de oorspronkelijke fonts misten 
kleinkapitalen. Zoals elk lettertype dat 

betaamt, heeft Van Maanen voor de Dutch Mediæval 
nu ook een volledige reeks kleinkapitalen ontworpen, 
waarmee noodzakelijke kleine hoofdletters veel beter 
in het gangbare tekstbeeld passen.

De kleinkapitalen houden de x-hoogte niet exact aan, 
maar zijn ietsje hoger. Net genoeg om iets meer status 
te geven aan de betreffende woorden of afkortingen, 
maar natuurlijk ook weer niet te veel. 

Proportioneel Mediæval cijfers

Nog zo'n fenomeen betreft het gebruik van cijfers 
die niet als bakstenen even groot naast elkaar staan 
maar die verschillende breedten hebben en ook met 
stokken en staarten zijn uitgevoerd. Kijk maar naar 
een handschrift, men schrijft zelden ‘blokcijfers’.

Vergelijk, zonder:
Stel, men werkt 35 jaar bij KLM of ABN-AMRO 
en er staat telkens KLM of Boeing 747 in de tekst. 
Het is nogal lelijk als er iedere keer van die lompe 
cijfers en enorme hoofdletters in de tekst staan. 
Zeker als men accountant bij ABN-AMRO is, met 
de KLM als cliënt, van 8.30 AM tot ca. 4.30 PM. 
Vluchtnummer KL 538 landt in 10 à 20 minuten.

Vergelijk, en met:
Stel, men werkt 35 jaar bij klm of abn-amro en er 
staat telkens klm of Boeing 747 in de tekst. Het is 
nogal lelijk als er iedere keer van die lompe cijfers 
en enorme hoofdletters in tekst staan. Zeker als 
men al 4 jaren accountant bij abn-amro is, met de 
klm als cliënt, van 8.30 am tot ca. 4.30 pm. 
Vluchtnummer kl 538 landt in 10 à 20 minuten. Kleinkapitalen

KkkK
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Lettertypen
De juiste Engelse vertaling voor lettertype is typestyle 
of typeface family. Dit wordt echter heel vaak verward 
en een font genoemd. Officieel is het echter incorrect, 

Het woord font is verwant aan het Franse fondue, 
fondre en het Engelse found, wat allemaal met smelten 
te maken heeft. Een foundry is een metaalgieterij; een 
type foundry een lettergieterij.

Een font is dus een combinatie van een typeface en 
een bepaalde lettergroote, zoals die vroeger als één set 
gegoten loden letters werd vervaardigd en verkocht. 
Zo sprak men van zwaardere fonts of groter gewicht 
als men een vetter font van een lettertype bedoelde 
(dat meer lood kostte en fysiek dus ook meer woog).

Een typeface is een variant van een lettertype. 
Bijvoorbeeld:  “Hollandsche Mediæval” is een typestyle, 
“Hollandsche Mediæval Regular” is een typeface en de 
“Hollandsche Mediæval Regular 10 punts” is een font.

Loodzetten
Drukletters of -regels werden niet eens zo heel 
lang geleden nog in lood gegoten en handmatig 
bijeen geplaatst. In de jaren zestig en zeventig 
verdrongen computersystemen en fotografische 
zetapparatuur de meeste loodzetterijen.

In de tachtiger jaren werden de fotozetsystemen 
weer vervangen door laserbelichters, aangestuurd 
door de veel kleinere en goedkope dtp-systemen.

Een enkele drukker houdt nog wat loden letters, 
een zethaak en een kleine degeldrukpers paraat, 
voor het snel bedrukken van geboortekaartjes  
of visitekaartjes, vanwege de subtiele preeg. Lettertypen
Loodzetten

Lettertypen van S.H. de Roos

Bilderdijk-Initialen (1907-1909) 
Nieuw Javaans (1908-1909) 
Hollandsche Mediæval (1912) 
Zilvertype (1915) 
Ella Cursief (1916) 
Erasmus Mediæval (1923 
Grotius (1925) 
Meidoorn (1927) 
Nobel (1932) 
Egmont (1932) 
Libra (1938) 
Simplex (1939) 
De Roos Romein/Cursief (1947)
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Hans van Maanen

 H ans van Maanen (1950) is een Nederlandse 
freelance wetenschaps journalist en schrijver 
van non-fictie. Zijn journalistieke loopbaan 
begon in 1981 bij het Haarlems Dagblad. Als 

wetenschaps redacteur werkte hij van 1988 tot 2003 bij 
Het Parool tegenwoordig verzorgt hij een wekelijkse 
rubriek Twijfel voor de wetenschapsbijlage van de 
Volkskrant. Hij schrijft verder onder meer voor diverse 
vakbladen en (populair) wetenschappelijke tijdschriften 
en voor de quiz Twee voor twaalf van de VARA kijkt hij 
de vragen na. Daarnaast schreef hij een groot aantal 
boeken en ontving hij vele prijzen.

Fonts
Een onverwachte maar toch wel aanverwante 
passie en expertise van Van Maanen betreft het 
vervaardigen van lettertypen. Hij heeft 20 letter-
typen bij uitgeverij Canada Type ondergebracht, 
variërend van digitale ‘reanimaties’ van oudere 
lettertypen tot zijn nieuwe eigen creaties.

In 2007 heeft hij zich gewaagd aan het digitaliseren 
van De Roos’ eerste en tegelijk ook populairste letter: 
de Hollandsche Mediæval. Aan de hand van originele 
tekeningen en letterproeven heeft hij niet alleen de 
drie bestaande fonts en ornamenten gedigitaliseerd, 
maar ze ook aangevuld met vele extra tekens en zelfs 
enkele nieuwe varianten, zoals Book en Condensed.

Maanen Z
Over de door hemzelf uitgebrachte Dutch Mediæval:
“In mijn boek “Een gezonde geest” dat in 2007 
verscheen bij de uitgeverij Contact, viert de letter 
zijn feestelijke terugkomst op het wereldtoneel. 
Dit lettertype blijkt nog niets van zijn frisheid, 
en leesbaarheid zelfs in de kleinste corpsen, 
te hebben verloren.”
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F. Domela Nieuwenhuis

 D e Roos had een socialistische levens-
overtuiging. Hij was hij een aanhanger 
van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, in 
navolging van zijn vader. Later werd hij 

ook lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 
en werkte hij in zijn eigen tijd o.a. voor de socialistisch 
georiënteerde uitgeverij W.L. & J. Brusse te Rotterdam.

Overeenkomstig deze overtuiging wilde De Roos zijn 
kunstenaarschap dienstbaar maken aan het volk, en hij 
koos daarom voor de toegepaste kunst. Hij stelde zich 
ten doel goede en toch goedkope gebruiksartikelen te 
ontwerpen voor minder vermogenden en tegelijkertijd 
mensen meer gevoel voor het ‘schone’ bij te brengen.

Deze idealen van ‘kunst aan het volk’ vond De Roos 
terug bij ’t Binnenhuis, het vormvernieuwende atelier 
voor woninginrichting en kunstnijverheid, waaraan hij 
zich begin 1901 als assistent en tekenaar, en weldra als 
zelfstandig medewerker verbond. Hij ontwierp allerlei 
meubels en andere huisraad, maar had wel bijzondere 
belangstelling voor het versieren van boekbanden.

Zijn latere werkgever Tetterode voelde zich ook 
sociaal betrokken bij de leefomstandigheden van 
de arbeidersklasse en gaf De Roos alle ruimte 
om zich daarvoor in te zetten.

 
Kunst en Maatschappij

De Roos werd in zijn jonge jaren geïnspireerd door 
de Arts & Crafts beweging, waarbij kunst en ambacht 
elkaar aanvulden. Een mooi voorbeeld daarvan is de 
door hem verzorgde uitgave Kunst en maatschappij 
(1903) van William Morris. Nieuwenhuis

X

X

William Morris
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OpenType

 T oen de technieken van het typografische vak 
geautomatiseerd en gedigitaliseerd werden, 
vreesden de ontwerpers dat de verfijnde 
aspecten die in de loop der eeuwen waren 

opgebouwd verloren zouden gaan. DTP heeft wat dat 
betreft eerst voor verarming gezorgd, maar vanaf de 
jaren negentig zorgden nieuwe technieken en 
initiatieven voor een aanzienlijke verbetering.

Zo zorgt OpenType ervoor dat lettertypen uit 
vele tienduizenden unieke tekens kunnen bestaan. 
Tevens kunnen karaktertekens makkelijk meerdere 
glyphs (lettervormen) aanspreken, zoals hangende 
cijfers, kleinkapitalen, sierletters en ligaturen.

Vreemd genoeg ontbrak het bij de Hollandsche 
Mediæval aan veel van deze typografische extra’s, 
en heeft Van Maanen deze in de Dutch Mediæval 
naar eer en geweten aangevuld.

Ornamenten
De Roos ontwierp in 1917, vijf jaren na de introductie 
van de Hollandsche Mediæval, een bijbehorende set 
ornamenten. Met deze geometrische elementen kan 
een grafisch ontwerp worden versierd, maar kunnen 
ook hele patronen mee worden gemaakt.

Van Maanen heeft deze ook in de Dutch Mediæval-
familie opgenomen en zelfs uitgebreid met enkele 
aardige clichés uit die tijd.

OpenType
Ornamenten
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PostScript

 T oen de firma Adobe in 1982 begon met het 
ontwikkelen van hun PostScript-taal en ze in 
1984 een alliantie aangingen met Apple, wist 
geen van hen hoe groot hun impact op de 

design-wereld zou zijn. Dankzij de Apple Macintosh en 
het simpel ogende opmaakprogramma PageMaker van 
de software-ontwikkelaar Aldus, konden ontwerpers 
vrijelijk experimenteren met tekst en afbeeldingen. 
De Adobe PostScript-taal zorgde vervolgens voor de 
aansturing van de Apple LaserWriter, een laserprinter 
die als eerste met de PostScript-taal werkte.

Niet langer hoefden een ontwerper en zetter in de 
catacomben van een kantoor aan zware machines en 
ratelende apparaten te werken. Met een relatief kleine 
en spotgoedkope computer-configuratie kon men 
publicaties maken vanachter het eigen bureau. 
De term Desktop Publishing werd geboren...

Nog enkele jaren sputterden de fabrikanten van 
zetsystemen dat hun oplossingen vele malen beter 
waren. Maar met het groeien van de (typo)grafische 
mogelijkheden en het sterk dalen van de prijzen, 
zagen de leveranciers van gangbare systemen 
toch in dat hun tijd voorbij was.

Punten…
Blokjes, bolletjes, allemaal gangbare vormen voor 
een simpele punt. Slechts enkele lettertypen wagen 
zich aan een ruitvormige punt en andere leestekens, 
zoals de Hollandsche Mediæval. Helaas werd deze 
spitsvondigheid niet doorgevoerd in de puntjes op 
de “i”, zoals Edward Johnston dat in zijn voorloper van 
de Gill voor de Londense metro wel had gedaan. PostScript
Punten
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Het lelijke buitenbeentje

 V oor veel letterontwerpers is het 
verzinnen van de achtereenvolgende 
hoofdletters “OPQR” een zaligheid òf een 
ware nachtmerrie. Hoe moet je de exact 

getekende “O” en die statige “P” gaan doorbreken met 
een lelijke diagonaal? De Roos had er wellicht ook wat 
moeite mee, want zijn poging tot een sierlijke poot en 
dito lint lijken wat nonchalant. Maar goed, hij was vast 
niet de enige die er geen goede raad mee wist.

OPQR

Q
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Sjoerd Hendrik de Roos

 H ij werd op 14 september 1877 geboren in 
het kleine Friese stadje Drachten. Enkele 
jaren later verhuisde hij met zijn ouders 
naar Amsterdam. Op de lagere school bleek 

Sjoerd een zeer ijverige en begaafde leerling met een 
groot tekentalent. In zijn jeugd was hij al gek op papier; 
op de Amsterdamse Nieuwmarkt kocht hij boeken voor 
een dubbeltje en soms een mooie prent voor een cent.

Dankzij een beurs volgde hij van 1889 tot 1891 een 
opleiding tot lithograaf. Daarna studeerde hij van 1892 
tot 1895 aan de Teekenschool voor Kunstambachten en 
van 1895 tot 1898 aan de Rijksacademie voor Beeldende 
Kunsten. Intussen was hij werkzaam bij verschillende 
drukkerijen en werkte als ontwerper en lithograaf van 
koektrommels en sigarenblikjes voor een blikfabriek.

Tetterode-periode
Zijn ontwerp van het Drukkers Jaarboek zorgde ervoor 
dat hij in 1907 als ontwerper en esthetisch adviseur bij 
de NV Lettergieterij Amsterdam vh. Tetterode aantrad. 
Hij ontplooide zich daar snel en manifesteerde zich als 
een vernieuwer van de Nederlandse typografie.

Na een paar bijzondere projecten (de Bilderdijk-initialen 
en een Javaans lettertype) ontwierp hij in 1912 voor het 
eerst in 150 jaar een nieuwe Nederlandse drukletter, de 
Hollandsche Mediæval. Deze aankondiging was dan 
ook een grote verrassing voor de drukkerswereld.

Pensioen
In 1941 ging hij met pensioen en legde zich toe 
op vrij tekenen en schilderen, liefst in de natuur. 
In 1947 ontwierp hij nog één laatste lettertype: 
De Roos Romein & Cursief.

De Roos woonde onder meer in Krommenie, 
Amsterdam, Hilversum en Haarlem, waar hij 
op 84-jarige leeftijd op 3 april 1962 stierf. Roos

hhhh
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Schraveringen

 T en tijde van De Roos sprak men over de 
“schraveringen”, wat zoveel wil zeggen als 
“constructie der schreven”. De term komt 
minder dan 10 maal voor in het wereldwijde 

Google-archief, dus wie deze term kent mag zich een 
zonderling noemen. Toch geeft het woord precies weer 
wat ermee bedoeld wordt. Het lijkt een contaminatie 
van “schreven” en “graveren”. 

De Roos moet in een vrolijke bui zijn geweest 
toen hij de sierlijke golvende schravering van de 
Hollandsche Mediæval bedacht. Het geeft een 
organische indruk aan de uiteinden van stokken 
en balken van de letters, alsof het stengels zijn 
die enigszins open splijten.

Er zijn wel meer lettertypen met deze karakteristiek, 
maar de Hollandsche Mediæval begeeft zich op het 
randje van serieus en te bont. De wiegende beweging 
in de schreven werkt bijna hypnotiserend als een tekst 
fors vergroot wordt bekeken. Zou dat het geheim zijn?

Schraveringen

hmxk
hm

xkC
C

W



T
Tetterode

 N icolaas Tetterode nam in 1851 de 
lettergieterij van uitgeverij Broese te 
Breda over en in 1856 de Amsterdamse 
lettergieterij van De Passe & Menne aan de 

Bloemgracht in Amsterdam. Hij verplaatste daarna zijn 
gehele bedrijf naar de hoofdstad en hernoemde het de 
Lettergieterij Amsterdam (LA). In 1866 begon hij ook 
met het handelen in drukkerijmachines.

In deze eerste helft van de 20e eeuw was de la 
toonaangevend en telde op het hoogtepunt van 
de groei meer dan 800 werknemers in meer dan 
10 vestigingen. Concurrenten waren de Haarlemse 
lettergieterij Joh. Enschedé en het Amerikaanse 
International Typeface Corporation (itc).

In vakkringen zei men: “Enschedé is voor heren 
van stand en Tetterode is voor het gewone volk”.

Na diverse fusies, overnames en naamswijzigingen 
(Bührmann-Tetterode, BT, KNP BT, Bührmann, Corporate 
Express, Staples, Tetterode NL) vertrok Tetterode in 2011 
in afgeslankte vorm naar Almere. De firma ging tevens 
een duurzame samenwerking aan met de voormalige 
dochteronderneming Plantin te Brussel. In september 
2012 besloot Staples de grafische divisie te verkopen, 
wat betekent dat Tetterode Plantin weer te koop is...

Het t-haakje
Deze vreemde weerhaak aan de “t” is een van 
de mysterieuze schoonheden die De Roos aan 
de Hollandsche Mediæval meegaf, net zoals de 
golvende schraveringen, het vaantje aan de “A”, 
het “e”-neusje en de “U”-stok. Dit soort trekjes 
kenmerken de Hollandsche Mediæval. Tetterode
t-haakjet
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U-stok/schreef

 E en ander opvallend detail in de categorie 
mysterieuze schoonheden, is de stok aan 
de hoofdletter “U”. Alsof de onderkast “u” 
diende als uitgangspunt voor de vorm 

van de kapitale “U”. Misschien hoort het niet, maar het 
stoort evenmin. Dus men kan en zal eraan wennen.

Ergerlijker is, wanneer midden in een schreefloos 
font een kapitale “I” met forse schreven verschijnt. 
“Omdat deze anders te makkelijk verward wordt 
met de “1” of de “l”, luidt dan vaak het motto. 
Of het rudimentaire schreefje aan het einde van 
de “R” bij de Helvetica. Vreemde zaken... 
Gelukkig valt de “U” met steunpilaar wel mee.

U-stok
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Vereiste spatiëring

 E en van de grootste beperkingen van het 
loodzetten was de geringe mogelijkheid 
om letters af te spatiëren (dichter bijeen 
te plaatsen). Die handeling is vaak nodig, 

vooral bij letters met schuine zijden zoals de A, V en W 
of letters met open zijden zoals de L, T en soms ook F.

Bij sommige lettertypen werden dergelijke lastige 
letters met speciale overhangende elementen of als 
ligaturen ontworpen en gegoten, wat extra aandacht 
van de handzetter vergde en simpelweg niet mogelijk 
was bij toenmalige zetsysteem. 

Hedendaagse digitale systemen hebben daar geen 
enkele moeite mee. De opmaker kan zelf ingrijpen 
of vertrouwen op zogenaamde metrische spatiëring 
die een letterontwerper zelf aan een font toevoegt 
(afgespatieerde combinaties van de problematische 
letterparen). Van Maanen heeft Dutch Mediæval 
uiteraard voorzien van dit typografische comfort.

  VW
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Wereldoorlog

 H et is in ons vluchtige digitale tijdperk bijna 
niet voor te stellen, maar tijdens de Tweede 
Wereldoorlog probeerde de Duitse bezetter 
om de drukkers van verzetskranten en ander 

onwelgevallig drukwerk op te sporen, door na te gaan 
welke lettertypen werden gebruikt. Omdat lettertypen 
vaak uniek en aan een drukkerij verbonden waren, gaf 
dit inzicht in de identiteit van de uitgever en drukker. 

Maar vrijwel elke Nederlandse drukker beschikte over 
de populaire Hollandsche Mediæval, dus werd het een 
goede gewoonte om verzetspublicaties steevast in dit 
lettertype uit te voeren. Zodoende kon de herkomst 
van het drukwerk moeilijker vastgesteld worden.

Ouderen associëren het lettertype daarom nog altijd 
met de bemoedigende berichtgeving uit die periode.

Wereldoorlog

Twee verzetskranten die in 1941 (niet zonder risico) 
van de pers rolden: Het Parool werd op onderstaande 
pers gedrukt en de eerste editie van Vrij Nederland 
werd in de huisdrukkerij van Fokke en Feikje Hoekstra 
in Koudum gedrukt.
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x-hoogte

 D e leesbaarheid van een lettertype 
wordt voor een deel bepaald door de 
vorm en x-hoogte van de kleine letters. 
Dat staat los van de corpsgrootte, want 

iedere ontwerper bepaalt hoe de regelhoogte verdeeld 
wordt over de hoofdletters, kleine letters, stokken en 
staarten. (Het enige punt van houvast is de basislijn.)

Bij een vergelijkbare x-hoogte blijkt de Helvetica klein 
qua hoogte en behoorlijk zuinig in de breedte, is een 
Times vergelijkbaar hoog maar veel breder, en is de 
forse Futura het breedst terwijl de stokken en staarten 
door de daken schieten. En de Hollandsche Mediæval? 
Die heeft enorme kapitalen en loopt het breedst uit !

x-hoogte
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Ypsilon, Alef, Kof

 N aast de vervaardiging van gangbare 
Westerse fonts, startte de Lettergieterij 
in 1859 met de productie van fonts voor 
het Verre Oosten (Javaans en Chinees) 

en later ook Griekse, Hebreeuwse en Syrische letters. 
Dankzij zijn vele ervaringen als handelsreiziger kwam 
Nicolaas Tetterode tot dit commerciële inzicht.

In de publicatie Proeven van Oostersche schriften zijn 
voorbeelden te vinden van maar liefst 43 lettertypen, 
van het Sumatraanse Angkolasch en oud-Egyptische 
hiëroglyphen tot het Arabisch geschreven Turks en een 
verzameling Chinese matrijzen voor 9.100 karakters.

Directeur P.J.W. Oly ontwierp voor Lettergieterij 
Amsterdam in 1908 nog een nieuwe letter voor de 
Javaanse taal, omdat die uit de 19e eeuw waren 
verouderd. De Roos zette deze lijn voort.

Ypsilon
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Zilvertype

 I n 1910 werd uitgeverij De Zilverdistel opgericht 
door Jan Greshoff en J.C. Bloem om artistiek 
verantwoord drukwerk voor de uitgave van hun 
boeken te bevorderen. De schrijver P.N. van Eyck 

voegde zich later bij hen. Op 14 juni 1914 publiceerde 
Jan van Krimpen, een gerenommeerde typograaf en 
ontwerper, een kritisch stuk in de Amsterdammer over 
het drukwerk dat bij de Zilverdistel verscheen. Deze 
felle kritiek zorgde ervoor, dat de uitgevers Bloem en 
Greshoff vervangen werden door J.F. van Royen (later 
directeur van de PTT). Onder zijn leiding groeide de 
uitgever uit tot de eerste private press in Nederland.

Van Royen gaf de twee typografen Lucien Pissarro 
en De Roos opdracht om de typografie te verzorgen. 
De  Roos ontwierp de Zilvertype, een statigere versie 
van de succesvolle Hollandsche Mediæval. De letter 
van Pissarro had een licht gotische inslag en heette 
de Disteltype. Ongewoon aan deze twee fonts is dat ze 
beide in slechts één corps waren uitgevoerd, te weten 
15 Didot-punten – een zeer ongebruikelijke keuze. 
De Disteltype was bedoeld om vooral oudere teksten 
te drukken en de Zilvertype voor eigentijdse teksten.

Zilvertype
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Bij aanschaf van Hollandse 
Mediæval via Canada Type 
ontvangt men een prachtig 
gedrukt affiche (boekdruk), 
zolang de voorraad strekt.


