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Een Greep uit de Fontverzameling van TEX

Ton Biegstraaten∗

Samenvatting

De verzameling fonts die beschikbaar is binnen TEX is zeer omvangrijk. In dit artikel wordt een subjectieve
poging gedaan hier iets van te laten zien.

1 Inleiding

Tot ongeveer drie jaar geleden draaiden we hier een zeer
oude versie van LATEX(uit 1990). Ontbrekende fonts
moesten nog met het handje gemaakt worden, maar het
deed wat het moest doen en iets dat werkt moet je niet al
te snel veranderen. Toen kwam LATEX2e en dat kon uitein-
delijk niet genegeerd worden. Bij het zoeken naar een fat-
soenlijk compleet systeem werd NTEX gevonden. Dit was
alleen geschikt voor Linux, maar na enige moeite was het
meeste ook te compileren voor de Sparc.

Na installatie bleken er een geweldige hoeveelheid meta-
font files aanwezig te zijn. Bij gebruik ervan werden au-
tomatisch.tfm enpk files gegenereerd en dat maakt het
toepassen ervan zeer eenvoudig. Echter als je ze zou willen
gebruiken moet je ze toch eerst zien, dus heb ik ze afge-
drukt.

Tijdens de NTG bijeenkomst in Antwerpen vertelde ik hi-
erover bij de lunch (wees gewaarschuwd !) en kreeg het
verzoek hier eens wat over op papier te zetten. Door om-
standigheden kwam hier niets van. De laatste keer was dit
omdat ik hier overschakelde van NTEX naar teTEX en alle
fonts weer opnieuw kon afdrukken en bekijken, want er
was weer veel bijgekomen (overigens ook afgevallen).

Voor de volledigheid, ik ben geen typograaf en heb niet
veel verstand van fonts, het kost me i.h.a. al moeite com-
puter modern te onderscheiden van andere fonts, maar ik
vind het wél leuk.

2 Wat is teTEX

teTEX is een zeer algemene distributie van TEX en alles wat
erbij hoort, zoals LaTeX, amstex etc. In het voorjaar van
1996 is door de TEXgemeenschap een cdrom geproduceerd
met zeer veel style files, fonts, documentatie en vooral alle
binaries voor een groot aantal Unix-achtige machines. TEX
is direct vanaf de CD draaibaar en een volledige installatie
op harddisk is zeer eenvoudig. teTEX wordt goed onder-
houden en actief ondersteund. Er is een actieve mailing
list.

3 Het Afdrukken van Fonttabellen

Het is mogelijk met TEX van een font de fonttabel inclusief
een voorbeeld tekst af te drukken. Start hiertoe TEX op
met de filetestfont. TEX vraagt om een fontnaam en
wat je ermee wil (in mijn geval\sample). Door dit nu te
doen voor elke.mf file die je tegenkomt en het resultaat
(testfont.dvi) te renamen naar de fontnaam met exten-
sie.dvi ontstaan vele.dvi files.

Onder Unix werkt het volgende script:

#!/bin/sh

tex testfont <<BLA

$1

\sample

\end

BLA

mv testfont.dvi $1.dvi

Om van b.v.cmr10 de testfont pagina te zien moet het vol-
gende commando gegeven worden:
script cmr10.
Hierbij ga ik er van uit dat het bovenstaande script de naam
script heeft. Er zijn intelligentere namen te bedenken
overigens.

Door nu allemffiles van het systeem aan dit script te vo-
eren ontstaan er voor alle fonts voorbeeldfiles indvi vorm.
Er gaat echter ook een boel fout omdat sommige.mf files
alleen in combinatie met anderen gebruikt kunnen worden.
Er kunnen hierdoor fontpagina’s ontstaan die leeg zijn. De
achterkant hiervan bleek echter altijd nog als kladpapier
bruikbaar.

De hoeveelheid uitvoer kan beperkt worden omdat het niet
interessant is alle fontfiles van pointsize 5 tot 25 af te
drukken, ook hoeven niet alle varianten van een font te
worden afgedrukt. Ik hoef n.l. niet voor iedere familie
zowel de roman, de bold, de italic etc versie te zien. Toch
blijft er nog veel over.

Resultaat: Een stapel papier van 5 cm.

Dit doorbladerend is het is leuk om te zien wat men alle-
maal naast reguliere charactersets bedacht heeft aan figu-
urtjes, symbolen enzo. En altijd zijn er mensen die iets bi-
jzonders willen. Ik geef ze dan de stapel afdrukken. Als
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ze van de schrik bekomen zijn en ze gaan zoeken wordt er
vaak wel iets naar wens gevonden. Hierbij scoren vooral
de op handschrift gelijkende fonts hoog.

In dit artikel worden alle fonts met de volgende macro
afgedrukt:

\newcommand{\vb}[2]{\textbf{font: #1}:%

{\font\vbf=#1 \vbf #2}}

Het eerste argument is de naam van het font, het tweede
een voorbeeld string. Deze string bestaat uit gewone letters
en cijfers. Voor speciale gevallen gebruik ik i.p.v. een let-
ter of cijfer: \char’<getal>, waarbij<getal> de octale
positie in de doortestfont gegenereerde charactertabel
is.

Sommige fonts zijn wat te klein om een goed beeld te
geven. Die heb ik iets vergroot, de vergrotingsfactor staat
er bij.

4 Het Aanbrengen van Enige Structuur

In de rest van dit verhaal wil ik de afgedrukte fonts doorne-
men. Om nu van ieder font alleen maar een voorbeeld op
te nemen is naast dat het erg saai is ook weinig informatief.
Ik wil proberen enige structuur aan te brengen en hou me
daarbij vast aan de volgende punten:
1. Welke min of meer complete fontfamilies bestaan er

naast het gebruikelijke computer modern?
2. Welke latijnse alfabetten bestaan er zonder dat er een

complete familie varianten van bestaat?
3. Welke fonts met speciale symbolen zijn er?
4. Welke alfabetten uit andere tijden en culturen of zelfs

verzonnen alfabetten zijn er?
5. Is er nog iets dat dan nog overblijft en toch de moeite

waard is?

5 Alternatieven voor de Computer Modern
Familie

Van de fonts die nu besproken worden zijn min of meer
uitgebreide families aanwezig. Met de geschikteNFSS

font definitie files welke i.h.a. in de vorm van packages
beschikbaar zijn, zouden ze computer modern kunnen ver-
vangen. Ik laat hier dedc (tegenwoordigec) en bijbe-
horendetc fonts buiten beschouwing. Niet omdat ze niet
zinvol zouden zijn, integendeel zelfs. Voor veel europese
talen zijn ze een uitkomst. Voor het gebruikelijke werk
zien ze er echter (voor een leek) hetzelfde uit als computer
modern.

Het is natuurlijk ook interessant te zien hoe een tekst met
italic, bold, formules e.d. eruit zou komen te zien in de ver-
schillende fonts en vooral hoe dat voor elkaar te krijgen. Ik
wilde me echter hier beperken tot het laten zien van fonts.
De LATEX Companion en de bij de fonts behorende docu-
mentatie geven voldoende informatie over het gebruik er-
van.

Hier volgt van iedere fontfamilie die ik heb een voorbeeld.

Computer Modern Concrete. Zijn gemaakt en gebruikt
door Knuth himself tesamen met de euler fonts als
wiskundig font. Er is een packageconcrete.sty voor
het gebruik binnen LATEX.

font: ccr10:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0, 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle letters van het font

voorkomen ontstaat toch geen goed beeld ervan. Dit

komt omdat het font niet over meerdere regels ge-

bruikt wordt. Door deze tekst er aan toe te voegen

ontstaat een wat langere tekst. Hierdoor wordt dit

hopelijk ondervangen.

font: eurm10: Voorbeeld 12345

Het computer modern bright font. Gebruik het package
cmbright.sty

font: cmbr10:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0, 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle letters van het font

voorkomen ontstaat toch geen goed beeld ervan. Dit

komt omdat het font niet over meerdere regels gebruikt

wordt. Door deze tekst er aan toe te voegen ontstaat

een wat langere tekst. Hierdoor wordt dit hopelijk on-

dervangen.

Malvern font familie. Een sanserif typeface met ook
griekse symbolen. De letters en cijfers in de namen van
de fonts hebben speciale betekenis welke te vinden is in
de documentatie, die nogal uitgebreid is. Je zult daar
doorheen moeten om de fonts te kunnen gebruiken. Het
geheel maakt een zeer uitgebreide indruk.

font: ma75s10:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle letters van het font
voorkomen ontstaat toch geen goed beeld ervan.
Dit komt omdat het font niet over meerdere regels
gebruikt wordt. Door deze tekst er aan toe te voe-
gen ontstaat een wat langere tekst. Hierdoor wordt
dit hopelijk ondervangen.

Pandora fonts. Een van de eerste niet computer modern
font families. Te gebruiken met het packagepandora.sty

font: pnr10 :
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle letters van het font
voorkomen ontstaat toch geen goed beeld ervan.
Dit komt omdat het font niet overmeerdere regels
gebruikt wordt. Door deze tekst er aan toe te
voegen ontstaat een wat langere tekst. Hierdoor
wordt dit hopelijk ondervangen.
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6 Latijnse Alfabetten zonder Varianten

Het zijn gewone latijnse letters, maar zonder italic, bold
etc varianten. Voor speciale toepassingen als aankondigin-
gen prima te gebruiken.

Het meest gevraagd zijn de handschrift letters zoals
callig15 die ik wel eens vergroot op een kerstmenu heb
gebruikt (packagecalligra.sty). Opvallend vooral is
het fontlla14, schoolschrift (vanla14) inclusief de lijn-
tjes zoals we hebben leren schrijven (packagela.sty).

font: callig15 scaled1440:

The Quick Brown Fox Jumps Over
Lazy Dogs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and
8 but not over 9.
Alhoewel in de vorige zin alle letters van
het font voorkomen ontstaat toch geen goed
beeld ervan. Dit komt omdat het font
niet over meerdere regels gebruikt wordt.
Door deze tekst er aan toe te voegen
ontstaat een wat langere tekst. Hierdoor
wordt dit hopelijk ondervangen.
font: cmff10:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle letters van het font voorkomen
ontstaat toch geen goed beeld ervan. Dit komt omdat het font
niet over meerdere regels gebruikt wordt. Door deze tekst er aan
toe te voegen ontstaat een wat langere tekst. Hierdoor wordt dit
hopelijk ondervangen.

font: cmfi10:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle letters van het font
voorkomen ontstaat toch geen goed beeld ervan. Dit
komt omdat het font niet over meerdere regels ge-
bruikt wordt. Door deze tekst er aan toe te voegen
ontstaat een wat langere tekst. Hierdoor wordt dit
hopelijk ondervangen.

font: la14:

T�he Qu�i�c�k B�r$o&w&n F�o&x J�u�m�p�s O�v��r#

L�a�z�y D�o$g�s 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 �a�n�d 8

�b#u�t n�o%t �o&v��r# 9.
A�l�h�o��w��l �i�n �de v$o&r#i�ge z�i�n �a�l�le �le�t-
�te�r#s v$a�n �he�t �f�o&n�t v$o$o&r%k�o&me�n �o&n�t�s�t�a�a�t
�t�o$c�h �gee�n �g�o��d �b�e�l�d �e�r&v$a�n. D�i�t �k�o&m�t
�o&m�d�a�t �he�t �f�o&n�t n�ie�t �o&v��r# mee�r$de�r�
r��ge�l�s �ge�b&r#u�i�k�t w$o&r$d�t. D�o$o&r# �de�ze �te�k�s�t

�e�r# �a�a�n �t�o� �te v$o��ge�n �o&n�t�s�t�a�a�t �ee�n
w$a�t �l�a�n�ge�r� �te�k�s�t. H�ie�r$d�o$o&r# w$o&r$d�t �d�i�t
�h�o#pe�l�i�j�k �o&n�de�r&v$a�n�ge�n.
font: lla14:

�T�he �Qu�i�c�k �B�r$o&w&n �F�o&x �J�u�m�p�s �O�v��r#

�L�a�z�y �D�o$g�s �0, �1, �2, �3, �4, �5, �6, �7 ��a�n�d �8

��b#u�t �n�o%t ��o&v��r# �9.
�A�l�h�o��w��l ��i�n ��de �v$o&r#i�ge �z�i�n ��a�l�le ��le�t-
��te�r#s �v$a�n ��he�t ��f�o&n�t �v$o$o&r%k�o&me�n ��o&n�t�s�t�a�a�t
��t�o$c�h ��gee�n ��g�o��d ��b�e�l�d ��e�r&v$a�n. �D�i�t ��k�o&m�t
��o&m�d�a�t ��he�t ��f�o&n�t �n�ie�t ��o&v��r# �mee�r$de�r�
�r��ge�l�s ��ge�b&r#u�i�k�t �w$o&r$d�t. �D�o$o&r# ��de�ze ��te�k�s�t
��e�r# ��a�a�n ��t�o� ��te �v$o��ge�n ��o&n�t�s�t�a�a�t ��ee�n
�w$a�t ��l�a�n�ge�r� ��te�k�s�t. �H�ie�r$d�o$o&r# �w$o&r$d�t ��d�i�t
��h�o#pe�l�i�j�k ��o&n�de�r&v$a�n�ge�n.
font: twcal14:

T� Qu�i�ck Brown Fo_ Ju�m�p�� O£�r
La�z�� Dog� 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 a�n�d 8 �b¦ n�ot o£�r 9.
Alh�oe�¤�
 �i�n � vori�� z�i�n a��
�Ý�r� va�n ���t �foÁ voork�o��n
oÁ�a�¹ �och ��n goe�d �Ð�ld ��r-
va�n . DÄ �k�oæ om�d�¹ ���t �foÁ
n���t o£�r ��e�r��� ����l� ��bru�i�È
wor�. Door ��� ��k�� ��r a�a�n �oe
� voe���n oÁ�a�¹ ��e�n w¹ �la�n����
��k��. H��rd�oor wor� d�Ä �h�o¢�li�jk
on���rva�n���n .
Voor de liefhebber zijn er ook een aantal fonts met oude
duitse letters. Om ze handig te gebruiken bestaat er een
packageoldgerm.

font: blackletter :

The Quick Brown Fox Jumps
Over Lazy Dogs 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle
letters van het font voorkomen
ontstaat toch geen goed beeld er-
van. Dit komt omdat het font
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niet over meerdere regels gebruikt
wordt. Door deze tekst er aan toe
te voegen ontstaat een wat langere
tekst. Hierdoor wordt dit hopelijk
ondervangen.

font: cmfrak scaled1200:
The Qui½ Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle letters van het font voorkomen
ontaat to
 geen goed beeld ervan. Dit komt omdat het font
niet over meerdere regels gebruikt wordt. Door deze tek er
aan toe te voegen ontaat een wat langere tek. Hierdoor
wordt dit hopelijk ondervangen.

font: yfrak scaled1200:
The Qui� Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle letters van het font voorkomen
ont�aat to� geen goed beeld ervan. Dit komt omdat het font
niet over meerdere regels gebruikt wordt. Door deze tek� er
aan toe te voegen ont�aat een wat langere tek�. Hierdoor
wordt dit hopelijk ondervangen.

font: ygoth scaled1200:
T
 Qui� Brown Fox Jumps O�r Lazy Dogs 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not o�r 9.

Al�ewel in � vorige zin a�e letters �n 
t font voorkomen
ont<aat to� geen g�d �eld er�n. Dit komt om�t 
t font
niet o�r meer�re regels gebruikt wordt. Door �ze tek< er
aan t� te v�gen ont<aat een wat langere tek<. Hier�or
wordt dit ��l�k on�r�ngen.

font: ysmfrak scaled1200:
The Qui� Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle letters van het font
voorkomen ont�aat to� geen goed beeld ervan. Dit komt
omdat het font niet over meerdere regels gebruikt wordt.
Door deze tek� er aan toe te voegen ont�aat een wat lan-
gere tek�. Hierdoor wordt dit hopelijk ondervangen.

font: yswab scaled1200:
The Qui� Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle letters van het font
voorkomen ont�aat to� geen goed beeld ervan. Dit
komt omdat het font niet over meerdere regels ge-
bruikt wordt. Door deze tek� er aan toe te voegen
ont�aat een wat langere tek�. Hierdoor wordt dit
hopelijk ondervangen.

Hetyinit font is te gebruiken voor de eerste letter van een
nieuw hoofdstuk o.i.d. (als je er van houdt tenminste).

font: yinit :

ABCDE
Zelf vind ik het dunhill font altijd wel aardig, misschien
omdat ik vroeger pijp heb gerookt.

font: cmdunh10:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.
Alhoewel in de vorige zin alle letters van het font
voorkomen ontstaat toch geen goed beeld ervan. Dit
komt omdat het font niet over meerdere regels ge-
bruikt wordt. Door deze tekst er aan toe te voegen
ontstaat een wat langere tekst. Hierdoor wordt dit
hopelijk ondervangen.
Verder valtxcmr12 op. De doorstreping is niet van mij
maar zit in het font.

font: xcmr12:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle letters van het
font voorkomen ontstaat toch geen goed beeld
ervan. Dit komt omdat het font niet over
meerdere regels gebruikt wordt. Door deze
tekst er aan toe te voegen ontstaat een wat
langere tekst. Hierdoor wordt dit hopelijk on-
dervangen.

Alleen hoofdletters, min of meer gestyleerd.

font: cdr10: ABCDEFG

font: rsfs10: ABCDEFG

Het o(ptical)c(haracter)r(ecognition) font. Het is geen
uitgebreide familie, maar er zijn toch wel verschillende
soorten aanwezig waarvan hier een paar opvallende voor-
beelden.

font: ocrb10e:
The Quick Brown Fox Jumps Over
Lazy Dogs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle
letters van het font voorkomen
ontstaat toch geen goed beeld
ervan. Dit komt omdat het font
niet over meerdere regels ge-
bruikt wordt. Door deze tekst
er aan toe te voegen ontstaat
een wat langere tekst. Hierdoor
wordt dit hopelijk ondervangen.

font: ocrb10f:
The Quick Brown Fox Jumps Over
Lazy Dogs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
and 8 but not over 9.
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Alhoewel in de vorige zin alle
letters van het font voorkomen
ontstaat toch geen goed beeld
ervan. Dit komt omdat het font
niet over meerdere regels ge-
bruikt wordt. Door deze tekst
er aan toe te voegen ontstaat
een wat langere tekst. Hierdoor
wordt dit hopelijk ondervangen.

Het volgende font heeft dezelfde stijl alsteng10, het
Tolkien font, maar het is nu leesbaar.

font: engwar:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle letters van het
font voorkomen ontstaat toch geen goed beeld
ervan. Dit komt omdat het font niet over
meerdere regels gebruikt wordt. Door deze
tekst er aan toe te voegen ontstaat een wat
langere tekst. Hierdoor wordt dit hopelijk on-
dervangen.

Je kunt ook pica gebruiken in een paar varianten.

font: cmpica:
The Quick Brown Fox Jumps Over

Lazy Dogs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle

letters van het font voorkomen

ontstaat toch geen goed beeld

ervan. Dit komt omdat het font

niet over meerdere regels ge-

bruikt wordt. Door deze tekst

er aan toe te voegen ontstaat

een wat langere tekst. Hierdoor

wordt dit hopelijk ondervangen.

font: cmpicab:
The Quick Brown Fox Jumps Over
Lazy Dogs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle
letters van het font voorkomen
ontstaat toch geen goed beeld
ervan. Dit komt omdat het font
niet over meerdere regels ge-
bruikt wordt. Door deze tekst
er aan toe te voegen ontstaat
een wat langere tekst. Hierdoor
wordt dit hopelijk ondervangen.

font: cmpicati :
The Quick Brown Fox Jumps Over

Lazy Dogs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle

letters van het font voorkomen

ontstaat toch geen goed beeld

ervan. Dit komt omdat het font

niet over meerdere regels ge-

bruikt wordt. Door deze tekst

er aan toe te voegen ontstaat

een wat langere tekst. Hierdoor

wordt dit hopelijk ondervangen.

Duits schrift, als schoolschrift begin deze eeuw
voorgesteld.

font: schwell:
T�he Q�uick B�r�o�wn F�o�x J�ump� O�ver
L�a�zy D�o�g� 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
�a�nd 8 �b�ut �no�t �o�ver 9.
A�lho�ewel �in �de �vo�r�ige �zin �a�lle
�let�t�er�� �va�n �het �f�o�nt �vo�o�r�k�o�men
�o�nt�st�a�a�t �t�o��h �geen �go�ed �b�eeld �er-
�va�n. D�it �k�o�mt �o�mda�t �het �f�o�nt
�niet �o�ver �meer�der�e �r�egel� �geb�r�uik�t
�wo�r�dt. D�o�o�r �deze �t�ek�st �er �a�a�n
�t�o�e �t�e �vo�egen �o�nt�st�a�a�t �een �wa�t
�la�nger�e �t�ek�st. H�ier�do�o�r �wo�r�dt �dit
�ho�pelijk �o�nder�va�ngen.
font: suet14:
T�he Q�uick B�r�o�wn F�o�x J�ump� O�ver L�a�zy
D�o�g� 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 �a�nd 8 �b�ut �no�t
�o�ver 9.

A�lho�ewel �in �de �vo�r�ige �zin �a�lle �let�t�er��
�va�n �het �f�o�nt �vo�o�r�k�o�men �o�nt�st�a�a�t �t�o��h �geen
�go�ed �b�eeld �er�va�n. D�it �k�o�mt �o�mda�t �het �f�o�nt
�niet �o�ver �meer�der�e �r�egel� �geb�r�uik�t �wo�r�dt.
D�o�o�r �deze �t�ek�st �er �a�a�n �t�o�e �t�e �vo�egen
�o�nt�st�a�a�t �een �wa�t �la�nger�e �t�ek�st. H�ier�do�o�r
�wo�r�dt �dit �ho�pelijk �o�nder�va�ngen.

De volgende fonts zijn er ook nog, zonder commentaar.

font: cmu10:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle letters van het font
voorkomen ontstaat toch geen goed beeld ervan.
Dit komt omdat het font niet over meerdere regels
gebruikt wordt. Door deze tekst er aan toe te
voegen ontstaat een wat langere tekst. Hierdoor
wordt dit hopelijk ondervangen.

font: cmvtt10:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0, 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle letters van het font

voorkomen ontstaat toch geen goed beeld ervan.

Dit komt omdat het font niet over meerdere regels

gebruikt wordt. Door deze tekst er aan toe te voe-

gen ontstaat een wat langere tekst. Hierdoor wordt

dit hopelijk ondervangen.
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font: punk10:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle letters van
het font voorkomen ontstaat toch geen goed
beeld ervan. Dit komt omdat het font niet
over meerdere regels gebruikt wordt. Door
deze tekst er aan toe te voegen ontstaat
een wat langere tekst. Hierdoor wordt dit
hopelijk ondervangen.

font: punksl10:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

Alhoewel in de vorige zin alle letters van
het font voorkomen ontstaat toch geen goed
beeld ervan. Dit komt omdat het font niet
over meerdere regels gebruikt wordt. Door
deze tekst er aan toe te voegen ontstaat
een wat langere tekst. Hierdoor wordt dit
hopelijk ondervangen.

7 Welke speciale symbolen zijn er

Om hier echt wat aan te hebben zou ik elk font compleet
moeten weergeven en dat wordt te veel van het goede. Als
je wilt kun je natuurlijk op de boven beschreven manier
altijd zelf een complete afdruk van de fonts maken. Op
CTAN zijn alle fonts te vinden. Ik geef van elk font een
paar symbolen en probeer dat zo te doen dat je een idee
kan krijgen van het soort symbolen dat geleverd wordt.

Blackboard ‘Open’ letters. Een complete familie, maar
niet voor vervanging van computer modern, aan de tekst is
te zien dat b.v. leestekens en de meeste cijfers ontbreken.
Het is specifiek gemaakt om als mathfont gebruikt te wor-
den en dus niet geschikt voor gewone tekst, hooguit miss-
chien aardig om een paar woorden te laten opvallen voor
een aankondiging of zo, maar misschien is dit wel het ty-
pografische equivalent van een vloek.

font: bbm10:
The Quick Brown Fox JumpsOver Lazy Dogs

1 2 and but not over

Alhoewel in de vorige zin alle letters van

het font voorkomen ontstaat toch geen goed

beeld ervan Dit komt omdat het font niet

over meerdere regels gebruikt wordt Door

deze tekst er aan toe te voegen ontstaat

een wat langere tekst Hierdoor wordt dit

hopelijk ondervangen

Voor de astrologen onder ons.

font: astrosym:��������
De hierna volgende fonts geven elektronische symbolen
weer. Er is een packagecirc dat het mogelijk maakt elec-
tronische schema’s te cre¨eren. Die olifant bijcsyrest

komt me wat vreemd voor, maar hij staat er echt, het is het
logo van het pakket.

font: csybimos: �4

font: csycirc:��þ
font: csydiod:���
font: csyrest:����ü
font: csysym:���

font: csywidko:���

Eveneens kunnen met het packagecirc eenvoudige optis-
che diagrammen worden gemaakt. Hier volgen wat mo-
gelijke symbolen.

font: optic :��( 

Logische symbolen, blijkbaar volgens een of andere mili-
tary standard.

font: milstd :�	

Allerlei cartografische symbolen zijn te vinden in het vol-
gende font.

font: karta15 : abc ABC 12345

De volgende 7 fonts beschrijven allerlei randfiguren. Vaak
zijn er packages om het gebruik eenvoudiger te maken.

Het packageniceframe maakt gebruik van de volgende
fonts naast het eerder genoemde fontkarta15 en de hi-
erna volgende ‘umrand’ fonts om teksten in mooie kadert-
jes te plaatsen.

font: bbding10: abcABC12345

font: dingbat :HJa
De volgende fonts kunnen met een stylefileumrand.sty
eenvoudig gebruikt worden inLaTeX209. Met LATEX2e
gaat er in de handleiding iets fout, maar dat lijkt een TEX
probleem. De uitvoer tot dat moment ziet er goed uit.

font: umranda : ___	�)B
font: umrandb : ��(
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De volgende 3 fonts zijn te vinden onder decroatian
taal. Ik rubriceer het maar onder randfiguren. Het eerste
font bevat alleen op positie\char’141 een symbool.

font: ple:a
De volgende figuur bestaat uit een begin en eind stuk met
een tussenstuk. Door het tussenstuk te herhalen kan de
figuur verlengd worden. Er is ook een variant met 3 lijnt-
jes i.p.v. 2.

font: plet :omp
Deze rand is ook een flinke maat groter aanwezig.

font: pleter : 1ef2

Wie kent ze niet, de Simpsons. Ze horen overigens niet on-
der het kopje randfiguren al kun je daar over discussi¨eren

font: simpsons:����
�
Enige mystieke symbolen, ook te vinden onder de
croatian taal.

font: stechak:COk
De American Mathematical Society symbol fonts.

font: msam10: abcABC12345
font: msbm10: a ABC 12345

Fonts die voor zich zelf spreken, handjes, pijltjes, krullet-
jes, wiskundige symbolen, etc

font: ark10 : CDEPR
font: arrsy10: � � ��

font: hands:AD
font: moonphase: ����

font: recycle:R

font: stmary10: abcABC12345
font: ulsy10: �	�
font: wasy10: yabc ABC 1234◊

8 Andere Alfabetten

Cyrillische en griekse tekens zijn ook door een leek vaak
nog wel te herkennen. Hiervan een paar voorbeelden.

font: cmbz10:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy

Dogs and but not over

font: cmg10:

e uik Brown ox um� Oer Lazy Dogs 0, 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7 and 8 but not oer 9.

font: grreg10:

font: cmrcz10:
The Quick Brown Fox Jumps Over

Lazy Dogs and but not over

font: mrgrrg10 :
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

font: rgrrg10 :
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

font: wncyr10:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

De fcr, plr, wtkr fonts lijken op het computer mod-
ern, ze hebben in positie 128-255 speciale tekens. Van de
fcr fonts weet ik dat het afrikaanse tekens zijn, dewtkr
fonts zijn turks, de laatste kan ik niet thuis brengen, niet te
vinden opCTAN. Het kan heel goed zijn dat dedc en de
nieuweec fonts ze vervangen. Ik druk wat van de bijzon-
dere tekens af.

font: fcr10 : ���åð

font: plr10 : ��¡

font: wtkr10 : ����

Hieroglieven, ik heb er ook een style file voor gezien,
hierotex genaamd. Voor de leek zitten er figuurtjes bij
die als versiering kunnen dienen. Er zijn veel meer fonts
dan ik hier laat zien.

font: HA :���©*

font: HE :�����	
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Gezien de namen en de vorm van de tekens behoren de
volgende fonts tot de Hewbreewse taal.

font: DeadSea:

font: Jerusalem:

font: OldJaffa :

font: Shalomsc:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

font: TelAviv :

font: redis10:
he uick rown ox umps ver azy ogs , , ,

, , , , and but not over .

Runen of wat er op lijkt. Hetbard font klaagt bij automa-
tische generatie dat het allemaal niet goed is, maar er komt
voldoende uit om het hier te laten zien.

font: bard :
� e Q u i c k B r o w n F o x J u m p s O v e r

L a z y D o g s 0 1 2 3 4 5 6 7 a � 8

b u t n o t o v e r 9

font: futhol10 : ABDQ

font: rune :
Te Q B n F J s O e L a D s 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,
7 a n 8 t n t e 9 .

font: srune:
�e Q u i � B r o w n F o x J u m p s Ov e r L a z y D o g s
0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 a n d 8 b u t n o t ov e r 9 .

Alfabetten waarbij de naam de lading dekt.

font: cherokee:
TheQuickBrownFoxJumpsOverLazy

Dogs0,1,2,3,4,5,6,7and8butnot

over9.

font: cypriote :
TheuickBrownFoxJumpserLazyDogs1

234567and8butnotoer9

font: osmanian:@ABCD

Thai symbolen.

font: usl-thai :

TheQuickBrownFoxJumpsOverLazyDogs,1,2,3,4,5,,7

and8butnotover9

font: thair10 :

Oude Engelse letters.

font: cmoer10: DGTdt

Sanskriet.

font: devpn10:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

font: dvng10:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

Arabisch met support door het packagearabtex.

font: nash14:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

Talen uit ‘In de Ban van de Ring’ van Tolkien.

font: cirbf :
he u i c k r o w n o u m � O v e r a z y o g s a�
bu t n o t o v e r

font: teng10:
The uick rown o Jumps Over Lazy Dogs 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over
9.

Ook voor spijkerschrift is een font gemaakt.

font: ugaritic :
ThuikrwnumpsrazyDgs01234and

butntr

Fonetische symbolen volgens de documentatie.

font: cmph10: ��AJmr

font: wbxipa10:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

font: wslipa10:
The Quick Brown Fox Jumps Over Lazy Dogs 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 and 8 but not over 9.

Klingon font uit de serie ‘Startrek’.

font: klinz :

font: pIq :
The Quc rown o ump ver ay Dog
0 1 2 3 4 5 6 7 an 8 but
not over 9
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Een Iers, Pictisch font 4e eeuw AD.

font: ogham:

TheQuicBronoJums

OverLazDogsand

butnotover

Georgisch.

font: georgian: QRSTU

font: itgeorgian:
heuickronoxumpsverazyogsandbutnotover

font: mxed10:
he uick rown ox umps ver azy ogs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 and 8 but not over 9.

Croatische fonts. In de directorycroatian op CTAN,
staan nog meer fonts die in dit verhaal al eerder naar voren
kwamen bij de randfiguren.

font: bass:
The uick Brown ox
Jumps Over azy ogs
, 1, , 3, 4, , , and but
not over .

font: cal: AC

font: gg10:
B F D 0, 1 , 2, 3 , 4, 5,
6, 7 8 9.

font: kur :
The Quick Bron Fo Jumps Over
Lazy Dogs , , , , , , , and
8 but not over 9.
font: obl10:
The Qu ick Brown Fox Ju mps Over Lazy

Dogs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 bu t not

over 9.

font: ugl10:
The Quick Bron Fox Jumps Over Lazy
Dogs , 1, 2, , , , 6, and 8 but not over
9.

Alfabet uit ‘The Dancing Men’ van Sir Arthur Conan
Doyle.

font: dancers:ABCDEFG
Tamil.

font: wntml10 :
The uck Brn x Jumps er Laz Ds 0,

1, 2, 3, 4, 5, 6, and 8 but
nt er

9 Uit wat er overblijft

Barcodes zijn ook gemaakt. Ik ben geen bijbehorend pack-
age tegengekomen.

font: barcodes:ABC12345
Schaak en Go symbolen, zowel in zwart als wit.

font: chess10:

font: go1bla10:���

font: go1whi10:���

Tot slot mag het systeem om muziek te typesetten niet on-
vermeld blijven. Het oude systeem heetmusictex, waar-
van hier een voorbeeld.

piano�
G
G

4
4

4
4

! ! ! !

"

! ! ! !

! !

Onlangs is er een nieuwe versiemusicxtex verschenen.
Met deze versie heb ik geen ervaring.

10 Slot Opmerkingen

Ongetwijfeld zijn er nog veel meer fonts te vinden. Ik heb
dan ook geen enkel vertrouwen in de compleetheid van dit
overzicht. Zoeken opCTAN zal zeker meer te zien geven,
maar compleetheid nastreven was niet mijn opzet. Ik was
nieuwsgierigheid naar de fonts van een TEX systeem dat
ik toevallig opgebracht heb zonder me druk te maken over
de organisatie van die fonts en het is speciaal voor dit ar-
tikel toch al uitgemond in een meer structurele zoektocht
op CTAN naar documentatie en bijbehorende stylefiles. De
zoekmachine op Dante heeft dan ook bijna net zo hard
gewerkt als ik om alle informatie te vergaren. Zonder die
informatie zou het een kale opsomming blijven, die niet
uitnodigt tot het zelf gebruiken van een font.

Afgezien van een paar fonts is vrijwel alles opCTAN te vin-
den en heb je nu een overzicht van een voor bijna iedereen
bereikbare verzameling met wat voorbeelden erbij. De
fonts die wel te vinden zijn maar die ik niet heb en die
waarvan de auteur niet de moeite genomen heeft ze alge-
meen beschikbaar te stellen laat ik dan maar voor wat ze
zijn, zonder daarover impliciet of expliciet een oordeel te
vellen.


