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De	doelstelling	van	dit	hoofdstuk	is	om	grafische	bureaus	te	
gidsen	doorheen	de	grafische	identiteit	van	K asta nje.	Het	geeft	de	no-
dige	 inzichten	 in	 de	 huisstijl	 om	 een	 communicatieopdracht	 te	 kunnen	
vervullen.

5.1. inleiding

De	tamme	kastanje	(Castanea	sativa)	is	een	loofboom	uit	de	
napjesdragersfamilie	(Fagaceae),	die	van	nature	voorkomt	in	het	Middel-
lands	 Zeegebied.	 De	 boom	 bereikt	 een	 hoogte	 van	 ongeveer	 25	 tot	 35	
meter	en	wordt	ongeveer	500	tot	1500	jaar	oud.	In	België	komt	de	boom	
in	het	wild	voor	en	ook	op	oude	landgoederen.	Hij	is	hier	—	naar	alle	waar-
schijnlijkheid	—	 ingevoerd	door	de	Romeinen,	die	erg	gesteld	waren	op	
kastanjes.

Het	uitgangspunt	van	de	huisstijl	is	het	zichtbaar	maken	van	
het	Romeinse	verleden	en	de	ontwikkeling	van	de	fruitteelt	in	Limburgs	
Haspengouw	door	de	kastanje	als	symbool	naar	voor	te	dragen.	We	noe-
men	het	project	gewoonweg	K asta nje.	

5. huisstijl
Een inleiding tot de grafische taal
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5.2. het logosysteem

Het	logosysteem	bestaat	uit	twee	delen:
het	beeldlogo	en	het	woordlogo.

5.2.1. het beeldlogo

–	De	twee	vlakken	tonen	de	buitenvormen	van	de	letter	K	van	kas-
tanje.	Je	ziet	dus	een	negatieve	letter.	De	letter	K	wordt	als	het	ware	
doorgelicht.	Het	erfgoed	bestudeerd.
–	Het	verticale	vlak	staat	voor	een	spoor	of	een	weg.	De	pijl	duidt	een	
richting	aan,	een	verwijzing.
–	De	pijl	wijst	naar	links,	hetgeen	we	interpreteren	als	terugkijken	in	
de	tijd,	stilstaan	bij	de	geschiedenis,	het	landschap	of	het	erfgoed.
–	Het	logo	lijkt	ook	op	het	symbool	dat	op	audiovisuele	apparatuur	
voorkomt,	waar	het	staat	voor	terug	naar	het	begin,	‘rewind’.	Je	zou	
K asta nje.	dan	ook	kunnen	zien	als	een	‘zwarte	doos’	die	erfgoed-
beelden	registreert	en	toont.
–	 De	 kleuren	 verwijzen	 naar	 de	 vrucht	 van	 de	 tamme	 kastanje,	 de	
doosvrucht	(bolster)	en	de	zaden	(kastanje).
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9.
http://www.gerardunger.com
© Gerard Unger

5.2.2. het woor dlogo

‘Van Capitolium tot Vesta.’

Capitolium	 van	 Gerard Unger is	 het	 lettertype	 in	 het	
logo	 van	 K asta nje. Capitolium	 (1998)	 werd	 ontworpen	 voor	 het	
jubileumjaar	 van	 de	 rooms-katholieke	 kerk	 in	 2000	 in	 Rome.	 Het	
draagt	 de	 2000	 jaar	 oude	 traditie	 van	 openbare	 opschriften	 in	 de	
stad	de	21ste	eeuw	binnen.	Het	concept	van	Capitolium	is	deels	ge-
baseerd	op	het	werk	van	de	16de-eeuwse	Italiaanse	kalligraaf	Cresci. 
Giovan Francesco Cresci was	de	eerste	die	onderkastletters	ontwierp	
op	basis	van	de	kapitalen	op	de	inscripties	van	de	zuil	van	Trajanus	in	
Rome.	Dezelfde	methode	gebruikt	Gerard Unger door	het	Romeinse	
erfgoed	 aan	 te	 passen	 aan	 de	 moderne	 manier	 van	 het	 lezen	 en	
weergeven	 van	 tekst	 op	 papier	 en	 elektronische	 displays	 en	 het	
gebruik	in	verschillende	talen.	Capitolium	is	niet	een	‘revival’:	het	is	
eerder	een	modern	design	gebaseerd	op	traditie,	waardoor	het	voor	
vele	doeleinden	kan	worden	gebruikt.

Het	 onderschrift	 bij	 het	 logo,	 ‘Van	 Romeinse	 weg	 tot	
Fruitspoor’,	is	gezet	in	het	lettertype	Vesta	(2001)	van	Gerard Unger. 
Het	geeft	een	mooi	contrast	met	Capitolium	en	is	uitermate	geschikt	
voor	lange	teksten.	De	bezwaren	die	men	vaak	heeft	tegen	schreef-
loze	letters	in	lange	teksten,	weet	Vesta	moeiteloos	te	ontkrachten.	
Vesta	 is	 smaller,	 levendiger	 en	 bovendien	 zuiniger	 dan	 de	 meest	
voorkomende	 schreefloze	 letters	 zoals	 Arial	 en	 Helvetica. Er	 is	 een	
merkbaar	verschil	tussen	dikke	en	dunne	delen	van	de	letter.9
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uit: 
‘Grafisch	Handboek’,	
Provincie	Limburg,	(2005)
3.1	Richtlijnen	Huisstijl

5.2.3. let ter s en copy r ight

Legaal en illegaal
Digitale	 fonts	 zijn	 gemakkelijk	 te	 kopiëren.	 Net	 als	 bij	

andere	 software	 is	 dat	 verboden.	 Toch	 gebeurt	 het	 veelvuldig	 en	
veelal	onbewust.	Een	organisatie	die	digitale	lettertypen	kopieert	is	
echter	evenzeer	strafbaar	als	een	bedrijf	dat	meer	kopieën	van	een	
boekhoud-	of	databaseprogramma	gebruikt	dan	waarvoor	het	be-
taald	heeft.

Als	er	binnen	een	organisatie	geen	strikt	“fontbeleid”	
is,	kunnen	letters	zich	als	een	virus	over	het	netwerk	verspreiden.	De	
financiële	gevolgen,	wanneer	een	bedrijf	wordt	betrapt,	kunnen	vrij	
rampzalig	zijn.	Of	het	in	werkelijkheid	ook	gebeurt?	Reken	maar.	Een	
tip	van	een	concurrent	of	een	ontevreden	werknemer	kan	al	aanlei-
ding	zijn	tot	een	onderzoek.

Een letter bezit je niet
Lettertypen	 zijn	 onderhevig	 aan	 auteursrechten.	 Dat	

betekent	niet	alleen	dat	de	ontwerper	aan	de	verkoop	van	die	rech-
ten	een	inkomen	kan	overhouden.	Het	betekent	ook	dat	de	letters	
tot	een	bepaalde	datum	(meestal	zo’n	40-70	jaar	na	de	dood	van	de	
maker)	 het	 geestelijk	 eigendom	 blijven	 van	 de	 ontwerper	 en	 zijn	
erfgenamen.

Wie	een	digitaal	font	aanschaft,	heeft	daarmee	dus	niet	
de	letter	zélf	gekocht.	De	koper	heeft	het	gebruiksrecht	op	het	let-
tertype	 –	 niet	 meer,	 maar	 ook	 niet	 minder.	 Je	 mag	 geld	 verdienen	
met	 producten	 waarin	 de	 letter	 centraal	 staat,	 zoals	 bijvoorbeeld	
een	logo	of	huisstijl.	Maar	het	is	niet	toegestaan	het	font	te	kopiëren	
of	bijvoorbeeld	aan	je	klant	door	te	verkopen.

Goede gewoonten
Hoe	moet	het	dan	wel?	Er	blijkt	nog	veel	onzekerheid	

te	bestaan	over	wat	wel	en	niet	mag.	Lang	niet	alle	ontwerpers	–	om	
van	hun	klanten	nog	maar	te	zwijgen	–	beseffen	dat	het	‘zwart’	ko-
piëren	van	fonts	een	vorm	van	diefstal	is.	De	ontwerper	die	zijn	vak	
serieus	neemt,	moet	voor	zijn	gereedschap	betalen.	Bovendien	zal	
hij	 ook	 zijn	 klanten	 moeten	 overtuigen	 van	 de	 noodzaak	 om	 vol-	
doende	licenties	aan	te	schaffen	voor	de	lettertypen	die	binnen	zijn	
organisatie	worden	toegepast.

5.2. 4. faq’s ov er fonts & copy r ight

Wat koop ik als ik een font koop?
U	koopt	het	recht	op	het	gebruik	van	dat	font.	Als	koper	

wordt	u	geacht	in	te	stemmen	met	de	licentievoorwaarden	zoals	die	
op	de	verpakking	of	in	een	aparte	publicatie	worden	omschreven.	In	
die	 licentievoorwaarden	 staat	 precies	 vermeld	 voor	 hoeveel	 com-
puters	en	printers	één	licentie	geldig	is.	Voor	vrijwel	alle	fabrikanten	
zijn	dat	minstens	5	computers	en	1	printer.

Wat zegt de wet?
De	licentievoorwaarden	bepalen	de	aard	van	de	over-

eenkomst;	daarnaast	valt	het	fontontwerp	onder	het	auteursrecht.	
Dat	 heeft	 vooral	 gevolgen	 voor	 diegenen	 die	 betrapt	 worden	 op	
het	illegaal	gebruik	van	fonts.	Dan	kan	het	gebeuren	dat	een	boete	
wordt	aangerekend,	niet	op	basis	van	de	aanschafprijs	maar	van	de	
omzet	die	met	behulp	van	het	font	is	gerealiseerd.

Een vormgever of drukker vraagt me altijd om 
de fonts die ik gebruikt heb mee te sturen met het document. 
Is dat ook illegaal? 

Het	is	een	belangrijk	aspect	van	het	probleem.	In	feite	
is	 de	 vraag	 om	 kopieën	 van	 fonts	 mee	 te	 zenden	 te	 interpreteren	
als	het	aanzetten	tot	een	overtreding.	Bovendien	komt	het	maar	al	
te	 vaak	 voor	 dat	 uw	 fonts	 op	 de	 harde	 schijf	 van	 de	 vormgever	 of	
drukker	blijven	staan	en	is	het	niet	uitgesloten	dat	ze	zo	bij	een	con-
current	van	u	belanden.	Een	goede	vormgever	of	drukker	beschikt	
over	een	licentie	voor	elk	font	dat	hij	gebruikt	(of	om	films	mee	uit	
te	 flitsen).	 Fonts	 vormen	 evenzeer	 een	 deel	 van	 hun	 uitrusting	 als	
programma’s	of	hardware.

Meer weten over letters?
Erik	Spiekerman	&	E.M.Ginger,	Stop Stealing Sheep & find 

out how type works. Adobe	Press,	1993.	isbn	0-672-48543-5
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5.3. het logo in druk

Pantone

quadri

zwart / wit

negatief

K = 100% P 390

CMYK 

(22/0/100/8)

P 477

CMYK 

(50/85/100/35)

K = 50% K = 100%
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