
Een lettertype bestaat uit verschillende karakters: letters, cijfers, leestekens en meer. En 
waar die karakters uit bestaan, leggen we je hier uit. Lees snel door voor de anatomie 
van de typografi e!

Wat & Hoe
Typografi e

Lettergrootte

Zetbreedte

Hiërarchie

Overhang Interlinie Spatiëring

Vlag

Lettergrootte (corps)
Gemeten en weergegeven in 

punten. 1 punt is 1/72 inch, 12 punten 

is gelijk aan 1 picameter. Het corps 

van een lettertype reken je uit met 

het sommetje: stok + x-hoogte + 

staart.

Interlinie
De witruimte tussen twee regels.

Overhang (kerning)
Het gebruik van negatieve ruimte 

in letters om ze dichter op elkaar te 

schrijven.

(Reeks)spatiëring 
De verdeling van de ruimte tussen 

tekens.

Vlag
De open kromming aan 

het uiteinde van een letter.

Hiërarchie 

De structuur van koppen, 

subkoppen en broodtekst. Bedoeld 

om belangrijke gedeelten van 

een tekst voor de lezer visueel te 

onderscheiden.   

Zetbreedte
De breedte van een tekstblok, een 

belangrijke variabele voor een 

optimale leesbaarheid.

Boog
Een gebogen en gebolde streek van 

een letter, zoals bij de ‘P’ en de ‘B’.

Stokschreef
De horizontale uiteinden aan de 

stokken van serif-lettertypes.

Dwarsbalk 
De balk die twee balken met 

elkaar verbindt, bijvoorbeeld 

in de A en de H.

Stam
De verticale balk in een letter. 

Pons
Volledige of gedeeltelijk omsloten 

ruimte binnen een letter, zoals in 

de O, a, e of p.

Ligatuur
Het punt waar één of meer 

letter zijn samengevoegd, zoals 

bij de ‘F’ en de ‘i’.

Vlag
De open kromming aan 

het uiteinde van een letter.

Arm
Een horizontale lijn die aan 

beide zijden niet verbonden is 

met een stam.

Oor
Een smalle dwarsstreep die 

uitsteekt van de letter g.

S-curve
De grootste curve in een letter s.

Top (apex)
De scherpe punten waar de balken van letters 

als A, M of W samenkomen in een hoek van 

minder dan 90 graden.

Schreef
Een decoratieve streep die aan het 

einde van een letter uitsteekt.

Kapitaalhoogte
De hoogte van een hoofdletter 

boven de basislijn.

X-hoogte
De hoogte van de onderkastletters 

zonder stok of staart, zoals de kleine 

letter x. 

Staart
Gedeelte van de letter die 

onder de basislijn uitsteekt.

Stok (ascender)
Een verticale streep die naar boven uitsteekt. 

Deze komen voor op onderkastletters die 

boven de x-hoogte uitsteken. 

Staartlijn
De lijn waar de staartletter 

g, j, p, q, ij en y op zitten.

Stoklijn
De onzichtbare lijn die de hoogte 

aangeeft van de stok (ascender).

Basislijn
De onzichtbare lijn waarop 

de letters zitten.

Finial
Een gebogen uiteinde, bijvoorbeeld 

van de letter e.

Verbinding (Link)
De verbinding die de boven- en onderkant 

van een ‘double-story g’ met elkaar verbindt.

Schouder
Een gebogen streep die 

uit de balk komt.

Been
Een neerwaartse streep, 

vaak decoratief.

Sierkapitaal
Een (hoofd)letterteken met versiersel, 

een soort overdreven schreef.


